VIJC Jaarverslag 1 oktober 2020 - 30 september 2021

1. Inleiding
Corona speelde ons dit jaar parten. Schaatstrainingen en schaatswedstrijden, de kernactiviteit van
onze vereniging, werden ernstig belemmerd door de beperkingen die met de coronapandemie
gepaard gingen. Ten tijde van de zomertrainingen was er gelukkig al weer meer mogelijk. Dat werd
dan ook met beide handen aangegrepen.
Maar dit jaar bracht op de valreep van de winter ook een geweldig natuurijsweekend. En vele
clubleden stonden klaar om dit tot een bijzonder evenement te maken. Ook andere clubactiviteiten
vonden dit jaar plaats, soms onder bijzondere condities of met creatieve aanpassingen. De VIJC is
een vereniging voor en door leden, en dat werd juist in dit moeilijke jaar goed zichtbaar.
Dit jaarverslag biedt een beknopt zicht op zaken die de VIJC in 2020-2021 bezig hield.

2. Leden
In 2020/2021 had de VIJC 202 leden, waarvan 40 pupillen, 14 junioren, 5 neo-senioren, 106 senioren,
34 ondersteunende leden en 4 ere-leden. In totaal 14 leden hadden een wedstrijdlicentie.
Gedurende het jaar ontvingen we 45 opzeggingen en 14 nieuwe aanmeldingen.
Aan Ties Wijffels werd een Truusje uitgereikt voor (onder andere) zijn grote verdienste als ijsmeester
en als fotograaf.

3. Activiteiten
3.1. Trainingen en wedstrijden voor de jeugd
Schaatstrainingen
Door de corona-maatregelen moesten de schaatstrainingen in het Sportiom vroegtijdig afgelast
worden. De jeugdcommissie heeft zich nog sterk gemaakt om alternatieve trainingen te organiseren
tijdens de uren waarop het Sportiom voor het (inmiddels ook afgelaste) kerstschaatsen gehuurd was,
maar ook dat moest op het laatste moment geannuleerd worden
Vanaf januari werden er daarom door de trainers speciale ‘droogtrainingen’ georganiseerd bij het
clubhuis. Deze werden door de jeugd zeer goed ontvangen. Op 14 februari kon er zelfs een speciale
training op het natuurijs van de IJzeren Man gegeven worden. Na afloop van de trainingen was er
chocomel met koek, ook voor de ouders. De (droog)trainingen zijn afgesloten met een vossenjacht.
De schaatstrainingen voor de jeugd in Eindhoven konden op een enkele na allemaal doorgaan.
Schaatswedstrijden
In Eindhoven konden er in verband met de corona-maatregelen geen wedstrijden worden gereden.
Als alternatief heeft de baancommissie proefwedstrijden voor pupillen georganiseerd. Dat bleek een
geslaagd experiment. Ook in Breda hebben de schaatswedstrijden geen doorgang gevonden.
Zomertrainingen
Tussen medio april en medio oktober vonden er bostrainingen en skeelertrainingen plaats voor de
jeugd. Op woensdag 16 juni werd een jeugdfietstraining gepland, die echter door gebrek aan
inschrijvingen niet door is gegaan.
Op 12 juli werden de jaarlijkse skeelerclubkampioenschappen verreden en op 18 september deed een
aantal VIJC-jeugdleden mee met de skeelerwedstrijd in Herwijnen.
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3.2. Trainingen en wedstrijden voor volwassenen
Schaatstrainingen
De schaatstrainingen in het Sportiom kwamen helaas al snel na de start van het seizoen te vervallen.
In Eindhoven kon tijdens de trainingsuren wel individueel geschaatst worden, maar niet als groep. De
trainers gaven daarom vooraf trainingsschema’s mee, die men individueel kon volgen.
De (winter) zaaltraining kon ook geen doorgang vinden, maar werden door één van de trainers online
toch gegeven. Vanuit huiskamers werd enthousiast mee getraind.
Schaatswedstrijden
Helaas konden er het afgelopen jaar geen schaatswedstrijden plaatsvinden. Ook de
clubkampioenschappen konden geen doorgang vinden
Zomertrainingen
De bostrainingen konden vanaf het vroege voorjaar met in acht nemen van de corona-voorschriften
gegeven worden op het buitenterrein van de Bindplaats. In de zomer kon de groep weer het bos in.
De skeelertrainingen en de fietstrainingen konden in het zomerseizoen weer gewoon van start.
De skeelerclubkampioenschappen werden op 12 juli verreden.
De zaterdagochtend fietsgroepen ontmoeten elkaar op iedere eerste zaterdag van de maand na de
ochtendrit onder het genot van koffie dan wel thee. Er hebben twee toertochten plaatsgevonden. Eén
van 150 km door het Brabantse land en één van 115 km door het Limburgse heuvelland. In beide
gevallen was het animo groot. Moge er nog vele volgen.
3.3. Trainingen en wedstrijden voor niet VIJC leden
Kerstschaatsen.
Met het kerstschaatsen kunnen kinderen van 5 tot 12 kennismaken met de schaatssport en daarna
eventueel doorstromen naar de VIJC. Helaas kon het kerstschaatsen dit jaar geen doorgang vinden.
Start to skate
Met de jaarlijks georganiseerde cursus Start to Skate kunnen kinderen en volwassenen kennis maken
met het skaten. Ook hier kunnen zij zich daarna bij de VIJC verder in deze sport bekwamen.
Dit jaar is deze cursus niet doorgegaan.
Wielerploegentijdrit
De wielerploegentijdrit (WPTR) is een bekend evenement voor wielerploegen uit heel Nederland. De
24ste VIJC WPTR op 25 september is prima verlopen. Onder ideale weersomstandigheden werden
snelle tijden gereden. Vermeldenswaardig was de deelname van team Hairwassers met twee
ereleden van respectabele leeftijd. Helaas heeft Gerard Hairwassers vanwege zijn val de rit niet uit
kunnen rijden. Veel deelnemers waren lovend over dit mooie evenement en hopen volgend jaar aan
de 25e mee te mogen doen.

4. Inzet leden VIJC
Ook al kon er niet altijd getraind en geschaatst worden, toch waren in het afgelopen jaar weer veel
leden actief bij evenementen en in commissies.
4.1. Trainers
Alle trainers bij de VIJC zijn vrijwilligers. Deze trainers hebben afgelopen jaar geweldig hun best
gedaan om binnen de coronamaatregelen toch goede trainingen te bieden. Zo heeft Frans Dotinga de
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drukbezochte online zaaltraining voor zijn rekening genomen en hebben de schaatstrainers op zondag
de circuittraining bij het clubhuis geïntroduceerd voor de jeugd. In het voorjaar hebben ook de
volwassenen op zondagochtend deel kunnen nemen aan de circuittrainingen bij het clubhuis. De
fietstrainingen in het zomerseizoen konden gewoon doorgaan. Daarbij is meer de focus komen te
liggen op technische vaardigheden en hebben trainingen plaatsgevonden op de wielerbaan in
Schijndel. De skeelertrainingen konden eveneens gewoon doorgaan. Ook de clubkampioenschappen
hebben plaatsgevonden. Dat alles onder de bezielende leiding van onze trainers.
Voor Arjen Overheul was dit het laatste jaar als trainer en coach voor de jeugd. Wij danken Arjen voor
zijn zeer gewaardeerde (circa 17) jarenlange inzet en zullen hem op een later moment nog in de
bloemetjes zetten.
4.2. Commissies
De VIJC beschikt over vele goed bemande commissies voor uiteenlopende activiteiten. Zonder
anderen te kort te doen, willen we over het afgelopen jaar de activiteiten van enkele commissies
belichten.
Natuurijscommissie
Zicht op mogelijk natuurijs bracht in februari de natuurijscommissie weer op de been. Natuurijs is niet
te precies te voorspellen. Toen het ernaar uitzag dat de IJM dicht zou vriezen, kwamen de ijsmeesters
Jan van der Kooij, Ties Wijffels, Elly Trommelen, Aad Smid en Gertjan van Beijnum bij elkaar om alle
acties in gang te zetten die nodig zijn om veilig op natuurijs te kunnen rijden. IJsdikte meten, contact
leggen met de gemeente, communicatie naar de pers en naar onze eigen VIJC-leden. Toen duidelijk
werd dat het ijs in het weekend van 13 en 14 februari kon worden vrijgegeven melden spontaan vele
vrijwilligers zich om te helpen bij de koek en zopiekraam, het schaatsen slijpen en het geven van
schaatstrainingen op de IJzeren Man. Deze extra activiteiten op het ijs leverde een flinke impuls voor
de clubkas.
Nieuwe fietscommissie
In de coronaperiode bleek fietsen erg populair te worden. Helaas werden daarbij de veiligheid op de
weg niet altijd in acht genomen. Dit bracht Gerard van der Schoot, Marc Peters en Natalie
Wassenberg op het idee om het fietsen binnen de VIJC meer betekenis te geven. Op hun initiatief is in
de ALV is besloten om als VIJC meer activiteiten te ondernemen om het fietsplezier hoog te houden,
de fietsvaardigheden van onze leden (jeugd en volwassenen) te versterken én bij te dragen aan de
veiligheid op de weg. Besloten is ook om als VIJC lid te worden van de NTFU om gebruik te kunnen
maken van de expertise die deze wielersportbond biedt. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met
de uitvoering van deze activiteiten, wat tot veel enthousiaste reacties heeft geleid.
Interne communicatie
Josephine Verhaeren en Anja Leeuwenhaag, namen het initiatief om als ‘aanjagers’ de interne
communicatie binnen de VIJC beter te stroomlijnen. Zij maakten een jaarplanning voor de Emuts en
sporen bestuur en andere leden aan om tijdig informatie daarvoor aan te leveren. In dit
verenigingsjaar kwam de Emuts, onder redactie van Hans Naus negen keer uit. In lijn daarmee
beoordeelde webbeheerder Aad Smid of de informatievoorziening via de website actueel bleef. In
overleg met bestuursleden paste hij regelmatig onderdelen van de website aan.
De EHBO-ploeg
De VIJC beschikt over een ploeg van acht EHBO-ers die zich in zetten bij activiteiten van de VIJC. Dit
jaar is er onder coördinatie Martin Huisman een bijscholing georganiseerd die door de EHBO-ers
positief is ontvangen.
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Jubileumcommissie
Op 16 oktober 2021 bestaat de VIJC 80 jaar. In 2021 is door een drietal leden spontaan gestart met
de voorbereidingen voor de viering van dit jubileum. Vele hulptroepen staan klaar om een feestelijke
ledendag op 16 oktober en een jubileumweekend in het voorjaar van 2022 tot een succes te maken.
Wedstrijdcommissies
Het zal niet verwonderlijk zijn dat de wedstrijdcommissies dit jaar minder te doen hadden dan andere
jaren. Laten we hopen dat zij het komend seizoen weer flink aan de bak kunnen!
4.3. Actieve leden
Tot slot zijn er nog vele, nog niet genoemde leden die zich inzetten zodra er werk aan de winkel is.
Denk bijvoorbeeld aan de schaatsenslijpers, de schaatsbankbeheerder, de
vertrouwenscontactpersonen, de clubhuisschoonmakers, de begeleiders van de Grote Clubactie, de
ontwerper van het nieuwe spandoek, de koffiezetters, de inkopers, de ledenadministratie…..
Zonder zoveel actieve leden zou de VIJC niet zijn wat we zijn. Een vereniging voor en door leden!

5. Bestuur en beleid
5.1 Samenstelling en werkwijze
Het bestuur bestaat uit 6 vrijwilligers. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er drie
bestuursleden met de portefeuilles Jeugd, Vrijwilligers en evenementen en Trainingen en trainers.
Najaar 2020 traden drie nieuwe bestuursleden aan. Jos van Haarlem nam de vacante portefeuille
Vrijwilligers en evenementen op zich, Johny Schellings de nieuwe portefeuille Jeugd en Ineke
Sagasser nam als secretaris het stokje over van Liesbeth Verhoeff.
Het bestuur vergaderde negen keer zowel online als fysiek. In november werd een online ALV
gehouden waarin de jaarlijkse vaste punten jaarverslag en begroting aan de orde kwamen en in april
een fysieke ALV met als onderwerpen de begroting en het fietsen bij de VIJC.
Omdat de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst vanwege corona niet door kon gaan stuurde de bestuur
alle leden een nieuwjaarskaart om hen een hart onder de riem te steken.
5.2. Thema’s agenda bestuur
Naast lopende zaken kwamen onder meer de volgende inhoudelijke thema’s op de agenda.
a. Begrotingsbeleid en financiële meerjarenplanning
De najaars-ALV gaf het bestuur de opdracht mee om tot een sluitende begroting te komen. Dit bracht
het bestuur tot een voorstel waarbij de kernactiviteiten (schaatstrainingen en zomertrainingen)
bekostigd worden uit de contributie en de aanvullende activiteiten vanuit aanvullend gegenereerde
middelen. Dat laatste vraagt extra inspanningen én een financiële meerjarenplanning.
Het natuurijs was dit jaar bijvoorbeeld een belangrijke aanvullende inkomstenbron, waarvan middelen
over meerdere jaren ingezet kunnen worden om de begrotingen sluitend te krijgen.
Op de website is Sponsorkliks geïntroduceerd om aanvullende middelen te genereren. Van de online
aankopen die VIJC leden via Sponsorkliks doen gaat een deel naar de VIJC.
De voorjaars-ALV bracht een voorstel tot contributieverhoging dat met ingang van het jaar 2021-2022
geeffectueerd wordt. Een financiële meerjarenplanning staat op de rol om komend jaar verder uit te
werken.
b. Toekomstvisie
Het bestuur heeft zich gerealiseerd dat het financieel beleid en keuzes die gemaakt worden om
activiteiten wel/niet te blijven bekostigen nauw verband houden met je visie op de toekomst als
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vereniging. Waar wil je als vereniging voor staan? Dat moeten we veel scherper krijgen om
beargumenteerde keuzes te kunnen maken. Als start voor deze discussie organiseerde het bestuur
twee brainstormavonden/ denktankavonden met leden.
c. Stroomlijnen processen inschrijvingen en betalingen
In samenwerking met webbeheerder Aad Smid werd door de penningmeester een nieuw inschrijvingsen betalingssysteem ontworpen en ingevoerd. Inschrijving als lid van de vereniging en inschrijvingen
voor jaarlijkse trainingen in Sportiom en in Eindhoven gaan nu via de website, waarbij men direct kan
afrekenen met Mollie Payment. Dit scheelt veel tijd voor penningmeester en secretaris. Het leidt ook
tot een nieuwe post op de balans, namelijk vooruitbetaalde kosten.
Om pinbetalingen bij de natuurijs-activiteiten mogelijk te maken werd door de penningmeester SumUp
aangeschaft. Dit bleek een daverend succes, driekwart van de betalingen werden via SumUp gedaan.
Voor het jaarlijks innen van de contributie is samenwerking gezocht met Nikki, een incassobureau dat
kleine en grotere sportverenigingen veel werk uit handen neemt.
d. Fietsen en lidmaatschap NTFU
Het bestuur is ingesprongen op het voorstel om het fietsen binnen VIJC meer aandacht te geven. (Zie
4.2.). We verwachten dat deze activiteit naast het vergroten van de fietsveiligheid, ook nieuwe leden
kan trekken die speciaal op het fietsen af komen. In de regio zijn niet veel fietsverenigingen. Dat
betekent ook dat in de toekomst de verhouding fietsen-schaatsen een aandachtspunt binnen de
vereniging zal zijn. Als vereniging zijn we dit jaar lid geworden van de NTFU, waardoor we gebruik
kunnen maken van faciliteiten die deze organisatie biedt, zoals de (voor niet leden dure)
bestuursaansprakelijkheidsverzekering bij de WPTR. Via de VIJC hebben zich inmiddels 14 leden bij
de NTFU aangemeld.
e. WBTR
Medio 2021 werd de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht, welke gevolgen heeft voor
(kleine) verenigingen. Via workshops van de KNSB heeft het bestuur zich georiënteerd op de
consequenties van deze wet, die onder meer transparantie en het hanteren van 4 ogenprincipes
vraagt. Vóór 2026 moeten we als vereniging a. de verouderde statuten actualiseren, b. een
huishoudelijk reglement opstellen en c. een werkwijze vinden om documenten van de VIJC permanent
up-to-date te houden.
5.3 Vooruitblik 2021-2022 en verder…
Op basis van het voorgaande voorziet het bestuur voor de komende periode de volgende acties en
opdrachten voor de VIJC.
• Jubileum vieren én toekomstvisie ontwikkelen
• Financieel meerjarenbeleid opstellen
• Opstellen beleidsplan met meerjarenvisie
• PR activiteiten gericht op ledenwerving
• Fietsactiviteiten inbedden binnen VIJC
•
Aanpassen van statuten en opstellen van reglementen

Vught, oktober 2021

Het bestuur van de VIJC: Stephan van Diepen (voorzitter), Aad Geers (trainers en
trainingen), Jos van Haarlem (vrijwilligers en evenementen), Ronald Kuiper
(penningmeester), Ineke Sagasser (secretaris), Johny Schellings (jeugd)
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