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VIJC Jaarverslag 1 oktober 2021 - 30 september 2022 
 
 

1. Inleiding 

Dit jaarverslag geeft een beknopte beschrijving van VIJC activiteiten in 2021-2022. Een jaar waarin we 

nog steeds beperkingen ondervonden van de Covid-pandemie, maar ook nog steeds ons 80-jarig 

jubileum vierden.  

Vanwege toenemende coronabesmettingen werden in het najaar schaatstrainingen stopgezet. Ook 

moesten het kerstschaatsen en de geplande nieuwjaarsbijeenkomst afgelast worden.  

Vanaf half januari konden de schaatstrainingen gelukkig weer doorgang vinden. We konden zelfs een 

aantal nieuwe leden verwelkomen bij de jeugd- en bij de zondagavondtrainingen. Een goed begin van 

het nieuwe jaar. De traditionele nieuwjaarsborrel werd omgezet in een ‘einde winter-/start 

zomerseizoen’ borrel eind maart. En dat was net zo gezellig! 

Zodra we elkaar weer fysiek konden ontmoeten werd ook een aantal jubileumactiviteiten weer 

ingepland die de jubileumcommissie had georganiseerd. Na de beperkingen door de pandemie 

kregen we deze zomer echter te kampen met hindernissen van andere aard. Door zowel te grote hitte 

als door zware regenbuien moesten de Skeelerclubkampioenschappen tot drie keer toe worden 

afgelast. Ook vanwege de regen ging de geplande Eerste VIJC fiets toertocht in Limburg niet door en 

moest het jubileumprogramma voor de ledendag in september worden ingekort.  

Maar we blijven positief. Het parcours van de fietstocht en het ledendagprogramma blijven bruikbaar 

op een later moment. En de skeeler clubkampioenen van 2021 kunnen hun titel een jaar langer 

koesteren.  

 

 

2. Leden  

Vanaf 2022 monitoren we elk kwartaal het aantal leden bij de VIJC. In onderstaand overzicht is het 

aantal leden medio 2022 vergeleken met vorig jaar.   

 

Categorie  Kenmerk 2021 2022 

Pupillen t/m 12 jaar 40 42 

Junioren  13-18 jaar 14 16 

Neo-senioren 19-22 jaar 5 3 

Zomerlid Jeugd t/m 22 jaar - 2 

Senioren v/a 23 jaar 106 104 

Zomerlid volw. v/a 23 jaar 4 8 

 Totaal 165 175 

Erelid  4 4 

Lid v verdienste  1 1 

Steunpilaar  34 32 

 Totaal 39 37 

 

We zien een kleine groei in ledenaantallen bij de jeugd en een kleine afname bij de senioren, maar het 

algemene beeld is redelijk stabiel. De optie zomerlid lijkt in een behoefte te voorzien, met dit jaar twee 

keer zoveel deelnemers als vorig seizoen. De beide jeugdzomerleden kwamen specifiek voor de 

skeelertrainingen.  

 

In 2021 zijn we als vereniging lid geworden van de NTFU, waardoor we gebruik kunnen maken van 

faciliteiten die deze organisatie biedt, zoals de bestuursaansprakelijkheidsverzekering bij de WPTR en 

ondersteuning bij cursussen en trainingen. Via de VIJC zijn 18 leden lid van de NTFU.  
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Ook dit jaar werden er weer Truusjes uitgereikt aan leden die een bijzondere prestatie leveren.  

• Damien Dekkers werd uitgeroepen tot sportheld van het jaar bij de jeugd. Hij is altijd aanwezig bij 

de trainingen, traint serieus en ontwikkelt zich goed.  

• Leon van den Schoor werd sportheld van het jaar bij de volwassenen. Hij valt op als multi 

sporttalent (schaatsen, skeeleren en mountainbiken) en is bij veel trainingen van de VIJC 

aanwezig.   

• Corrie van Osch ontving een Truusje als vrijwilliger van het jaar. Achter de schermen verzet zij 

veel werk voor de ledenadministratie. Ook de Wielerploegen Tijdrit kan op haar jaarlijkse steun 

rekenen.    

 

 

3. Activiteiten 

 

3.1. Trainingen en wedstrijden voor de jeugd  

 

Schaatstrainingen  

Vanaf januari konden de jeugdtrainingen in het Sportiom en in Eindhoven weer doorgegaan.  

In het Sportiom werden deze trainingen goed bezocht. Wekelijks waren er meer dan dertig jeugdleden 

aanwezig op de baan. 

De deelname aan jeugdtrainingen in Eindhoven blijft daarbij altijd wat achter. Daarom zijn er dit jaar in 

samenspraak met de Baan Commissie van Eindhoven gratis proeflessen gegeven tijdens de KNSB 

trainingsuren om de jeugd kennis te laten maken met de trainingen in Eindhoven. Dit met als doel hen 

enthousiast te maken zodat er komend seizoen weer meer jeugdleden op de lange baan komen 

trainen. Voor deze proeflessen bleek zoveel belangstelling te zijn dat er twee trainingsgroepen extra 

gecreëerd moesten worden. De VIJC was met drie groepen behoorlijk vertegenwoordigd. 

 

Schaatswedstrijden 

De Bossche Baan Kampioenschappen (BBK) voor de VIJC werden in het voorjaar weer 

georganiseerd. Door deze miniwedstrijden van 100 en 500m krijgt de jeugd de kans om ervaring op te 

doen met wedstrijden. Tegelijk is het een graadmeter voor de trainers om de groei in niveau van de 

jeugdleden vast te stellen. De jeugd deed daar enthousiast aan mee. Wat hen betreft mag dit een 

terug kerend event worden.  

De ervaring van de BBK kwam de jeugd goed van pas tijdens de VIJC clubkampioenschappen in 

Eindhoven op 19 februari. Het was geweldig om te zien hoe ook de jongste pupillen vol enthousiasme 

aan de 100 m wedstrijd deelnamen. Eline Wardak en Roos Iding deden het verrassend goed in het 

300/500 m klassement.  

 

Aan alle trainingswedstrijden in Eindhoven heeft VIJC-jeugd meegedaan. Gemiddeld waren hier 

steeds vier jeugdleden bij aanwezig (helaas gelden deze wedstrijden nog niet voor het klassement).  

Een aantal jeugdleden heeft ook deel mogen nemen aan het GK in Tilburg. Roos Iding, Celiena 

Schellings en Hilde Venemans hebben daar alle drie uitstekend gereden. Damian Dekkers en Marick 

Morsheim deden mee aan de Gewestelijke Kampioenschappen in Breda en leverden daar mooie 

prestaties. Bij wedstrijden waar vanuit de VIJC geen coach aanwezig kon zijn heeft IJsclub Eindhoven 

(IJCE) geholpen.   

 

Zomertrainingen 

De reguliere skeeler trainingen in Schijndel zijn ook dit jaar weer goed bezocht door de jeugd. In twee 

groepen namen gemiddeld vijfentwintig jeugdleden aan deze trainingen deel. Tijdens de eerste 

skeeler training waren er zeven proefleskandidaten. 
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Vanwege de weersomstandigheden konden de skeeler clubkampioenschappen helaas niet doorgaan.  

Doordat de skeelerwedstrijden in Herwijnen dit jaar samenvielen met onze jubileum-ledendag, deed 

de VIJC jeugd daar deze keer niet aan mee.  

 

De bostrainingen zijn na een tegenvallende opkomst niet meer separaat georganiseerd voor de jeugd. 

De jeugd kon wel blijven deelnemen samen met de volwassen maar dat bleek niet zo’n succes. 

Wisselende trainers en gebrek aan motivatie waren daar debet aan. Dit is een aandachtspunt voor het 

komend seizoen.  

 

3.2. Trainingen en wedstrijden voor senioren 

 

Schaatstrainingen 

De schaatstrainingen op de IJsbaan Eindhoven tijdens de KNSB trainingsuren (dinsdag- en 

donderdagavond) werden in het najaar opgeschort. Als alternatief konden de leden een aantal 

donderdagen vroeg  in de ochtend komen trainen.  

Vanaf medio januari konden de schaatstrainingen in zowel het Sportiom als in Eindhoven weer 

normaal plaatsvinden. Zoals gebruikelijk was de groep op dinsdag kleiner dan op donderdag en was 

de ochtendgroep in het Sportiom een stuk groter dan de avondgroep. De avondgroep groeide 

gedurende het seizoen, met name voor startende schaatsers bleek de kleinere avondgroep heel 

geschikt.  

 

Schaatswedstrijden 

Op 19 februari vonden in Eindhoven de Clubkampioenschappen (CK) plaats. Dit evenement, dat sinds 

2019 niet meer gehouden kon worden, bleek met negenvijftig deelnemers en daarnaast nog vele 

vrijwilligers een groot succes. Door beperkte schaatsmogelijkheden in de voorafgaande periode en 

doordat de weersomstandigheden niet optimaal waren was voor velen een PR niet haalbaar. De 

snelste van de club was Jeremy Overheul en Stephan van Diepen won wederom de 1e prijs bij de 

Masters.  

 

Zaaltraining 

In het najaar werden, net als vorig jaar, zaaltrainingen online verzorgd door Frans Dotinga. Vanaf 

januari kon er weer in de zaal getraind worden. Een vaste groep leden deed daar regelmatig aan mee.  

 

Bostraining 

De bostrainingen verliepen goed en genoten ook weer warme belangstelling van onze leden. Dit jaar 

is een uitwisselingsproef gestart met Skivereniging Brabant Noord-Oost om aan elkaars bostrainingen 

mee te doen (bij VIJC in de zomer, bij de skivereniging in de winter). Aan onze bostrainingen werd 

door circa vijf skiërs enthousiast deelgenomen. Zowel onze trouwe bezoekers als de skiërs zagen een 

vervolg wel zitten. Wellicht mogen wij ze het volgend seizoen verwelkomen als zomerlid. Omgekeerd 

doen VIJCers niet mee bij de SKI-trainingen, wellicht omdat die in de winter samenvallen met onze 

schaatstrainingen op zondagmorgen.  

 

Fietstrainingen en fietstochten 

Onder senioren is er veel belangstelling voor het fietsen. De fietstrainingen op woensdagavond zijn op 

een enkele valpartij na goed verlopen. Op de wielerbaan in Schijndel vonden een aantal specifieke 

trainingen plaats om de fietsvaardigheden te verbeteren.  

Een aantal fietsers heeft dit jaar de cursus Wegkapitein succesvol afgerond, zodat wij tijdens 

trainingen en tochten veiliger kunnen deelnemen aan het verkeer.  

De zaterdagochtend fietsgroepen ontmoeten elkaar op iedere eerste zaterdag van de maand na de 

ochtendrit, om ervaringen uit te wisselen.   
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De twee geplande toertochten zijn vanwege de weersomstandigheden helaas niet doorgegaan. 

Bijzondere aandacht verdient de prestatie van de groep VIJC-ers die de fietstocht Apeldoorn-Berlijn 

heeft afgelegd voor KWF Kankerbestrijding. Gesteund door sponsors en begeleiders volbrachten ze 

een zeer mooi avontuur. Zie het verslag op de website, geschreven door Ties Wijffels. 

 

3.3. Trainingen en wedstrijden voor niet VIJC leden 

 

Kerstschaatsen 2021. 

Met het kerstschaatsen kunnen kinderen van 5 tot 12 kennismaken met de schaatssport en daarna 

eventueel doorstromen naar de VIJC. Helaas kon, net als vorig jaar, het kerstschaatsen geen 

doorgang vinden vanwege de corona-beperkingen. 

 

Start to Skate 2022 

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. Omdat 

de onzekere coronaperiode een concrete planning lastig maakte is het evenement niet op tijd 

aangemeld in Sjors Sportief, waardoor het onvoldoende onder de aandacht is gebracht bij de jeugd. 

Daardoor bleef het aantal aanmeldingen dit jaar beperkt, waardoor het evenement helaas geen 

doorgang kon vinden.  

 

Wielerploegentijdrit 2022 

Dit jaar vond de 25ste editie van de wielerploegentijdrit (WPTR) plaats. De WPTR is een bekend 

evenement voor wielerploegen uit heel Nederland. De 25ste VIJC WPTR op 24 september is prima 

verlopen. Het zag ernaar uit dat het een hele natte dag zou worden. Gelukkig bleef dat beperkt tot een 

bui in de vroege ochtend. Het wegdek bleef nog wel nat, waardoor enige voorzichtigheid benodigd 

was. Desondanks werden snelle tijden gereden. Vermeldenswaardig was de deelname van team 

Hairwassers met twee ereleden van respectabele leeftijd. De lokale omroep heeft voor de eerste keer 

verslag gedaan. Ze was aangenaam verrast. Het was een mooi feestje.  

 

 

4. Inzet leden VIJC 

Voor veel VIJC leden blijkt het clubgevoel een belangrijke reden om lid te zijn en te blijven van de 

VIJC. Dat kwam duidelijk naar voren in de brainstormsessies die najaar 2021 georganiseerd zijn. 

Binnen de VIJC zetten veel leden zich vrijwillig in om onze club gezellig, sportief en draaiend te 

houden. Het is niet vanzelfsprekend dat een sportclub functioneert zoals die van ons. Daar zijn we 

best trots op.   

 

4.1. Trainers  

Alle trainers bij de VIJC zijn vrijwilligers. Deze trainers hebben zich het afgelopen jaar weer geweldig 

ingezet om al onze leden goede trainingen te bieden. Waarvoor veel dank! 

Dit jaar was het laatste jaar als jeugdtrainer voor Rick en Rickardo Overheul. Vorig jaar hebben zij al 

aangekondigd dat ze zouden stoppen na het skeelerseizoen en dat is nu helaas een feit.  

Het plan was om deze kanjers bij de skeelerkampioenschappen in de bloemetjes te zetten. Maar 

omdat deze tot drie keer toe werden afgelast heeft dit afscheid nog steeds niet plaatsgevonden. Wij 

zoeken daar nog een passend moment voor. Rick heeft aangegeven dat hij nog wel wil blijven 

coachen.  
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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.   

 

Jeugdcommissie 

De jeugdcommissie bestaat uit drie leden die in samenspraak met trainers alle zaken rond de jeugd in 

goede banen leiden. De opvang van nieuwe leden, het voorlichten van ouders, het begeleiden van 

wedstrijden en het organiseren van activiteiten voor de jeugd vallen hieronder.   

De jeugdcommissie heeft zich een aantal concrete doelen gesteld voor 2022, waaronder de groei van 

het aantal jeugdleden én het aantal jeugdleden dat in Eindhoven traint en wedstrijden rijdt, alsmede 

de organisatie van een jeugdkamp (in oktober 2022).   

In het kader van het jubileumjaar werden er door de jeugdcommissie in samenspraak met de jubileum 

commissie speciale activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Zo was er tijdens de 

familiefietstoertochtrit op 25 juni een stopplaats ingericht met spellen (Rebus, Jenga) voor de jeugd. 

De afsluitende jubileum-ledendag werd door de jeugd in het klimbos aan de IJzeren Man gevierd. Na 

dit klimavontuur was er door de jeugdcommissie een lunch verzorgd in het clubhuis. 

Het vergroten van de betrokkenheid van ouders is een belangrijk middel om binding met de VIJC 

versterken én om de pool van vrijwilligers te vergroten. De jeugdcommissie heeft in het voorjaar een 

ouderbijeenkomst gehouden om informatie geven over de VIJC en over de trainingen in het 

zomerseizoen. Daarvoor is een prachtige, informatieve presentatie gemaakt over alles wat de VIJC 

aan onze jeugdleden te bieden heeft. Deze presentatie staat nu ook op de website.  

Dit jaar heeft de jeugdcommissie afscheid genomen van Astrid van Diepen. Tijdens de 

clubkampioenschappen heeft de jeugd haar bedankt voor haar inzet. Astrid is opgevolgd door Toon 

Iding. Naast hem zijn ook Johny Schellings en Rachel de Wit actief in de jeugdcommissie.  

 

Fietscommissie 

De fiets commissie, bestaande uit Gerard van der Schoot, Marc Peters en Natalie Wassenberg zet 

zich in om fietsen binnen de VIJC op een hoger plan te brengen. Dit met als doel om het fietsplezier 

van onze leden hoog te houden, de fietsvaardigheden te versterken én bij te dragen aan de veiligheid 

op de weg. De fietscommissie organiseerde met ondersteuning van de NTFU de cursus wegkapitein. 

Buiten de gewone trainingen om organiseerde de commissie op de wielerbaan in Schijndel speciale 

fietstrainingen. In het kader van het jubileumjaar werd een familiefietstoertocht georganiseerd voor 

leden en niet leden. Ook stond er een toertocht naar Limburg op het programma, die door slechte 

weersomstandigheden dit jaar echter niet kon doorgaan.   

 

Interne communicatie 

Onze interne communicatie vindt plaats door de Emuts, door informatie op de website en via de app-

groepen rond verschillende trainingen.  

Dit jaar kwam de Emuts, onder redactie van Hans Naus vijf keer uit. Webbeheerder Aad Smit bewaakt 

in overleg met leden van commissies en van het bestuur dat de informatievoorziening via de website 

actueel blijft. Hij regelt ook dat leden via een link toegang kunnen krijgen tot de stukken voor de 

Algemene Ledenvergaderingen. Aad Geers coördineert de informatievoorziening rond de 

verschillende trainingsgroepen via WhatsApp.    

 

PR commissie 

De PR commissie wordt gevormd door Jan van Kempen, Astrid van Diepen, Dirk van Poppel, Aad 

Smid en Jos van Haarlem. Deze commissie zorgt dat er regelmatig nieuws over de VIJC in regionale 
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media verschijnt. Ook neemt de commissie initiatief voor het ontwerpen en ontwikkelen van PR 

materiaal.  

Dit jaar heeft de PR commissie nieuwe visitekaartjes gemaakt met een QR code die rechtstreeks naar 

onze website leidt. Ook zijn nieuwe spandoeken gemaakt voor bij het clubhuis en een Start en Finish 

banier voor de WPTR. De commissie regelt ook dat de VIJC activiteit Start tot Skate in Sjors Sportief 

worden aangeboden. De jeugdcommissie doet dat voor het Kerstschaatsen.  

 

Jubileumcommissie 

Op 16 oktober 2021 bestond de VIJC 80 jaar. De spontaan gevormde jubileumcommissie, bestaande 

uit Folkert Morsheim, Marc Peters, Gerard van der Schoot heeft het afgelopen jaar diverse 

jubileumactiviteiten georganiseerd.   

Op 25 juni vond er een familiefietstoertocht plaats ‘voor het hele gezin’. De deelnemers ontvingen 

allemaal een routekaartje met een tocht die via fietsknooppunten goed te volgen was. Halverwege 

was een pauzeplek ingericht, met hapje en drankje en spelletjes voor de kinderen. Na afloop stond er 

bij het clubhuis een heerlijke lunch klaar. Als vervolg daarop fietsen 8 VIJC leden naar Berlijn, om geld 

op te halen voor de Nederlandse Hartstichting.  

Het jubileumjaar is afgesloten met een dag voor alle leden op 10 september. Het ochtendprogramma 

voor de jeugd, het klimbos, was een groot succes. Het middagprogramma met sport en spel voor de 

volwassenen is helaas niet doorgegaan wegens voorspelde regen. De BBQ in de avond kon wel 

doorgaan en werd een gedenkwaardige bijeenkomst.  

Ter gelegenheid van de 80 jaar zijn er op verzoek van de jubileumcommissie shirtjes ontworpen en 

tegen een speciale lage prijs verkocht aan de leden.  

 

Commissie Wielerploegentijdrit (WPTR) 

De commissie die de jaarlijkse WPTR voorbereidt bestaat uit Harm van Pinxteren, Simon Hofstra, Aad 

Geers en Martin Huisman. Dit jaar stond de 25e editie op het programma van de door Rien 

Hairwassers ooit voor de jeugd opgezette wielerploegentijdrit. Zoals gebruikelijk begon de commissie 

in het voorjaar met de voorbereidingen zoals het aanvragen van vergunningen, het inlichten van 

omwonenden en het opstarten van de PR. Daarnaast wilde de commissie iets extra’s doen voor deze 

bijzondere editie. Zo is gezorgd dat Avulo, de lokale omroep, geïnformeerd werd en is Martin tijdens 

een radio-uitzending geïnterviewd om meer uitleg te geven wat de WPTR zoal inhoudt. Harm heeft 

zoals gebruikelijk alle inschrijvingen behartigd en dat omgezet naar een wedstrijdschema, waarmee hij 

op de dag zelf de tijdwaarneming voor zijn rekening nam. Bij de start heeft Martin ploegfoto's gemaakt 

die na de wedstrijd overhandigd werden. Simon heeft er ook dit keer weer voor gezorgd dat er 

voldoende vrijwilligers waren om de boel op te bouwen, te begeleiden en af te breken. Tijdens de 

WPTR is Avulo nog langsgekomen om verslag uit te brengen. Zij waren getuige van enthousiaste 

wielrenners die onder het nieuwe start/finish-doek hun vele rondes reden op een nat wegdek. Het was 

een bijzonder geslaagde 25e editie met dank aan alle vrijwilligers die hier hun steentje aan hebben 

bijgedragen. 

.   

4.3. Actieve leden  

In dit beknopte verslag kunnen we niet alle leden noemen die zich inzetten voor de VIJC. Zoals de 

vrijwilligers die meehelpen bij de clubkampioenschappen, die jureren bij wedstrijden in Eindhoven, die 

het clubhuis helpen schoonmaken, die nieuwe leden opvangen bij trainingen en ze wegwijs maken, 

die met spullen sjouwen, die boodschappen doen, broodjes smeren en koffie schenken bij activiteiten, 

die vertrouwenscontactpersoon zijn voor de leden, die de Grote Clubactie begeleiden, die meehelpen 

bij het Kerstschaatsen en Start-to-Skate, die optreden als EHBOer bij evenementen, die schaatsen 

slijpen voor de jeugd, die de schaatsbank  beheren, die in andere commissies zitten of die komen als 

er een oproep wordt gedaan. Zonder zoveel actieve leden zou de VIJC niet zijn wat we zijn. Een 

vereniging voor en door leden!  



7 
 

5. Bestuur en beleid 

 

5.1 Samenstelling en werkwijze 

Het bestuur bestaat uit zes vrijwilligers. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester zijn er drie 

bestuursleden met de portefeuilles Jeugd, Vrijwilligers en evenementen en Trainingen en trainers.  

Per 1 januari 2022 vertrok Ronald Kuijpers als penningmeester. Stef Cornelissen bood zich als nieuwe 

penningmeester aan, hetgeen in de voorjaars ALV werd bekrachtigd door de leden.  

 

Het bestuur vergaderde maandelijks. Als leidraad voor de bestuursvergadering is een bestuurlijke 

jaarkalender opgesteld met een overzicht van jaarlijks terugkerende acties (bijlage 1). Vanaf dit jaar 

houdt het bestuur ook een overzicht bij van de besluiten die zij neemt (bijlage 2).    

Op 8 december 2021 werd een online ALV gehouden waarin de jaarlijkse vaste punten jaarverslag en 

begroting aan de orde kwamen en op 24 april een fysieke ALV waarin naast vragen en mededelingen 

uit het bestuur de stand van zaken rond financiën, het trainersvraagstuk en de jeugd werd besproken.  

 

Samenwerking 

Najaar 2021 is het bestuur ingegaan op het voorstel van de Skivereniging Brabant Noord-Oost om 

samen te gaan werken rond de bostrainingen. De VIJC traint in de periode van eind maart tot en met 

eind september. De Skivereniging traint in de periode oktober 2021 tot en met 30 maart 2022, zowel in 

Vught als in Drunen. Als proef konden dit jaar onze leden over en weer met elkaars bostrainingen mee 

doen.  

 

Op 18 mei heeft het bestuur het Vught’s Sportakkoord ondertekend. Met het sportakkoord streven de 

samenwerkende partners naar het vergroten van inclusiviteit. De gemeente Vught, sportorganisaties, 

onderwijs, zorgpartners en welzijnsinstellingen werken samen in dit akkoord. Als VIJC willen er aan 

bijdragen dat iedereen zich vrij en welkom voelt om te sporten en te bewegen. 

 

5.2. Thema’s agenda bestuur  

Naast lopende zaken kwamen onder meer de volgende inhoudelijke thema’s op de agenda.  

 

a. Ledenwerving en ledenbehoud 

Een stabiel ledenbestand zorgt ook voor een stabiele organisatie en financiële situatie. Op dit vlak zijn 

verschillende zaken besproken en in gang gezet 

• We monitoren elk kwartaal de ontwikkelingen in het ledenbestand.  

• We hebben de communicatie rond mensen die belangstelling tonen voor VIJC, een proefles willen 

volgen tot aan het lid worden gestroomlijnd.  

• Toen het kerstschaatsen voor de tweede keer moest worden afgeblazen bespraken we de 

mogelijkheid om in andere vakanties schaatslessen te geven. De actie ‘herfstschaatsen’ is voor 

2022 op de rol gezet.  

• De PR rond evenementen gericht op niet VIJC-leden (zoals Start-to-Skate) is onder de loep 

genomen, we hebben strakkere afspraken daarover vastgelegd (o.a. via Sjors Sportief). 

• We ondersteunen alle PR gericht op ledenwerving en op een groter naamsbekendheid van de 

VIJC. 

 

b. Trainers 
Essentieel voor het voortbestaan van onze vereniging is dat wij een beroep kunnen blijven doen op 

vaste pool van trainers. Aandacht voor nieuwe aanwas is noodzakelijk, zeker nu dit jaar een aantal 

trainers ons hebben verlaten. We hebben het idee opgepakt om daarvoor een interne scholing te 
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organiseren. Een oproep onder leden en ouders om zich hiervoor te melden heeft helaas nog niet tot 

resultaat geleid.  

 

c. Ondersteuning bij wedstrijden 

Bij onze leden zien we teleurstellend weinig animo om ondersteuning te bieden bij wedstrijden die in 

Eindhoven georganiseerd worden. Deze wedstrijden kunnen alleen gehouden worden als er 

voldoende ondersteuning is door de verenigingen van de desbetreffende baan.  

Als VIJC hebben wij slechts één lid dat actief is in de vantagecommissie, wij dragen niet bij in de rol 

van speaker, scheidsrechter of starter, en het is elk jaar weer sleuren en trekken om te voldoen aan 

onze verplichtingen om juryleden bij wedstrijden te leveren.  

De baancommissie in Eindhoven heeft een dringende oproep gedaan voor meer inzet van de VIJC. 

Het risico is dat leden van de VIJC in de toekomst mogelijk niet meer kunnen deelnemen aan 

wedstrijden in Eindhoven als wij als vereniging geen medewerking verlenen.  

Tijdens de ALV’s en via communicatie in de Emuts hebben we geprobeerd meer aandacht van onze 

leden voor dit vraagstuk te krijgen. Helaas heeft dit nog niet geleid tot een significant hogere inzet van 

onze leden.  

 

d. Toekomstvisie 

Het financieel beleid en keuzes die gemaakt worden om activiteiten wel/niet te blijven bekostigen 

houdt nauw verband met onze visie op de toekomst als vereniging. Waar willen we als vereniging voor 

staan? Twee brainstormavonden die we najaar 2021 organiseerden lieten zien dat leden veel waarde 

hechten aan het verenigingsleven. De VIJC moet geen facilitair bedrijf worden waar je á la carte 

diensten in kunt kopen. Dit is een heldere uitspraak, maar we lopen wel tegen een aantal, zoals de 

hierboven geschetste vraagstukken aan. 

Daar komt nog bij de onzekere financiële situatie gekoppeld aan de energiecrisis. Hoe staat het met 

de toekomst van de ijsbanen. Kunnen we de huur straks nog wel betalen? Of gaan de banen dicht en 

wat betekent dat dan voor onze activiteiten als ijsvereniging? 

We nodigen VIJC leden uit om deze vraagstukken samen met ons verder verkennen.  

 

5.3 Vooruitblik 2022-2023 en verder… 

• Uitwerken toekomstvisie  

• Financieel meerjarenbeleid opstellen 

• Aanpassen van statuten en opstellen van reglementen (in het kader van de Wet Bestuur en 

Toezicht Rechtspersonen (WTBR)) 

 

 

Bijlagen 

1. Jaarkalender acties bestuur VIJC 

2. Besluiten bestuur VIJC in 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Vught, oktober 2022 Het bestuur van de VIJC: Stef Cornelissen (penningmeester), Stephan van Diepen 

(voorzitter), Aad Geers (trainers en trainingen), Jos van Haarlem (vrijwilligers en 

evenementen), Ineke Sagasser (secretaris), Johny Schellings (jeugd) 
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Bijlage 1. Jaarkalender acties bestuur VIJC 

 

 
Januari 
o Besluit over uitreiking Truusjes  
o Stand van zaken besluitenlijst vorig kalenderjaar 
o Monitor aantal leden per 1/1 
Februari 
o Voorbereiden zomerseizoen 
Maart 
o Voorbereiden ALV 
April 
o Start zomerseizoen 
o ALV 
o Monitor aantal leden per 1/1 
mei 
o Vaststellen aantal schaatstrainingen in Sportiom nieuwe seizoen 
o Vaststellen jaarkalender jeugdevenementen nieuwe seizoen 
juni 
o Aanleveren VIJC jeugdevenementen Sjors Sportief 
Juli-augustus 
o Begroting nieuwe seizoen voorbereiden  
o Inschrijving trainingen winterseizoen voorbereiden 
o Monitor aantal leden per 1/7 
september 
o Jaarrekening en jaarverslag oude seizoen opstellen 
o Inschrijving schaatstrainingen winterseizoen 
o Aanmelden deelnemers trainingen Eindhoven bij KNSB vóór 1 oktober 
Oktober 
o Start winterseizoen 
o Voorbereiden ALV  
o Monitor aantal leden per 1/10 
o Evaluatie procedure inschrijving trainingen winterseizoen 
November 
o ALV 
December 
o Rooster van aftreden komend kalenderjaar bespreken  
o Eventueel: afspraken maken over werven nieuwe bestuursleden (voorstel in ALV) 
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Bijlage 2. Besluiten bestuur VIJC in 2022 

 

Toelichting 

De WBTR vraagt dat het bestuur transparant is naar haar leden over besluiten die worden genomen. 

In deze bijlage bij het verslag van de bestuursvergaderingen houden we een overzicht bij van de 

besluiten van het bestuur in het lopend kalenderjaar.   

• De besluiten van het bestuur worden toegelicht in de Algemene Ledenvergaderingen.  

• In het jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de door het bestuur genomen besluiten  

• Jaarlijks (aan het eind van het kalenderjaar - bestuursvergadering januari) wordt de stand van 

zaken rond de besluiten binnen het bestuur besproken.  

 

 
21 maart 2022  

a. We stellen voorlopig geen beperkingen aan het aantal jeugdleden. In Eindhoven kunnen 
we door samenwerking met Thialf voldoende jeugdleden begeleiden. In het Sportiom 
kunnen we eventueel met een extra jeugdgroep uitwijken naar de zondagavond.  

b. We gaan de groei en afname van het aantal leden monitoren. Corry gaat dit per kwartaal 
voor ons in beeld brengen (1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli).  

c. We gaan ook bijhouden hoe lang mensen al lid zijn van de VIJC, zodat we jubilarissen af en 
toe in het zonnetje kunnen zetten. Corry houdt vanaf 1 april 2022 de inschrijfdatum bij.   

d. Het bestuur besluit om alle VIJC leden ook KNSB lid te maken. Op de ALV van 24 april is dit 
besluit toegelicht, evenals de extra kosten die daar mee gemoeid zijn.  

e. Over een jaar zullen we het effect van de RABO rekening t.o.v. de ING rekening bezien.  
f. Bestuursleden en trainers dienen een VOG verklaring te hebben. Als club kun je in 

aanmerking komen voor gratis VOG, maar VIJC voldoet (nog) niet op alle punten aan de 
criteria. We stellen vast dat het ons moeite kost om dat te regelen. Het alternatief, per 
VOG € 39,- betalen, ligt dan voor de hand. We komen hier nog op terug.   

 
12 april 2022 

g. Na afloop van dit eerste jaar zullen we met Nikki de werkwijze evalueren. (lastig punt: als 
leden zeggen dat ze wel betaald hebben, terwijl NIKKI ze als wanbetaler aanmerkt kan de 
VIJC penningmeester dat niet controleren).   

 
10 mei 2022 

h. Het bestuur besluit er jaarlijks op toe te zien dat evenementen voor de jeugd tijdig (medio 
juni) worden aangemeld bij Sjors Sportief. Dat betekent ook dat data voor álle 
evenementen waar de jeugd aan mee kan doen (herfstschaatsen, kerstschaatsen en start-
to-skate) eind mei, na overleg met trainers en commissie kerstschaatsen, zijn vastgesteld 
in het bestuur.    

i. Het bestuur is van mening dat het om budgettaire redenen schrappen van de 
zondagavondtraining op dit moment niet verstandig is (deze training trok het afgelopen 
jaar voldoende leden en ontving daarnaast regelmatig potentiële nieuwe leden voor een 
proefles. Daarbij  blijkt dat het Sportiom juist winst opleverde, i.t.t. de trainingen in 
Eindhoven waar extra kosten gemaakt worden voor trainers). De penningmeester zal dit 
op de komende ALV (16 november 2022) aan de hand van de begroting aan de leden laten 
zien.  

j. Op dit moment doen 5 leden van de Ski-vereniging mee aan onze bostrainingen (afspraak 
tussen voorzitters VIJC en Ski-vereniging). Aan het einde van het seizoen zal onze 
voorzitter het initiatief nemen om deze samenwerking te evalueren en voorstellen dat 
deze 5 leden zomerlid van de VIJC worden.   
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14 juni 2022 
k. In oktober evalueren we de inschrijfprocedure voor de schaatstrainingen in Sportiom en 

Eindhoven. We stellen hem eventueel bij en leggen hem vast voor de komende jaren.    
 
19 juli 2022 

l. De KNSB heeft de contributies verhoogd. In de najaars ALV laat het bestuur de 
consequenties zien van deze contributieverhoging voor de begroting van de VIJC in 
komende jaren.  

 

13 september 2022 

m. Onze leden tonen weinig animo om ondersteuning te bieden bij schaatswedstrijden. We 

gaan de ALV de vraag voorleggen of we nog wel een wedstrijdvereniging moeten willen 

zijn als niemand daaraan wil bijdragen. 

n. Een algemene ledendag organiseren we bij bijzondere gelegenheden, zoals een jubileum. 

In andere jaren organiseren we een vrijwilligersbijeenkomst. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


