Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn
Beleidsplan
Vereniging IJssport Koudekerk ad Rijn 2021-2024

1. Inleiding
Dit beleidsplan gaat in de Vereniging IJssport Koudekerk ad Rijn. Het geeft richting aan ons handelen
voor de komende jaren.
2. Missie
‘De Vereniging IJssport Koudekerk is opgericht op 16 januari 1980 en is lid van de KNSB.

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de schaats- en skeelersport.

2.1 Beschrijving VIJK
Onze leden kunnen deelnemen aan alle activiteiten, de schaatstrainingen op de kunstijsbanen van
Leiden en Den Haag en skeelertrainingen. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de landijsbaan.
In de periode van 1 december tot 1 maart worden het clubhuis en de 400 meter lange landijsbaan
opengesteld voor activiteiten op natuurijs.

3. SWOT analyse
In een SWOT-analyse worden de sterke en zwakke kanten van de ijsvereniging genoteerd. En dit
uiteengezet tegen de externe analyse (kansen en bedreigingen). Vanuit hier kan de strategie voor de
komende jaren worden bepaald om invulling te geven aan de speerpunten van de vereniging.
Sterk















Binding in VIJK
Sportieve, positieve cultuur.
Jaarrond activiteiten.
Bekendheid in Koudekerk ad Rijn
Goede, bevlogen trainersgroep.
Veel trouwe vrijwilligers, taken van VIJK zijn breed
verdeeld.
Op het moment (2021) groei van aantal leden in
alle leeftijden.
Schaats- en skeelertas
Skeelerkar
Talenten binnen VIJK (voorbeeld-sporters binnen de
ijsclub)
Facebook en Instagram is actueel.
Zomeractiviteiten worden bekender, er zijn al veel
zomerleden aan de vereniging verbonden
Dooiweekend en andere jeugdactiviteiten
Financieel gezonde vereniging
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Zwak







Genoeg bekendheid over jaarrond
activiteiten?
Matige bekendheid in andere dorpen.
Volwassentak is een trouwe groep.
Website is verbeterd, maar kan een update
gebruiken.
Hulp van vrijwilligers/ouders bij de
wedstrijden.
Wedstrijdrijders op de Uithof nemen af.

Pagina 1 - 3

Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn
Kansen
 Acquisitie planmatig opzetten.
 Bekendheid VIJK met slogan ‘VIJK is meer dan
schaatsen!’
 Meer volwassenen benaderen om te gaan
schaatsen (kinderen gaan mee.)
 Meer bekendheid in Hazerswoude-Rijndijk of
Hazerswoude dorp.
 Natuurijs
 Nieuwe Leidse IJshal met meer ruimte op een
abonnementsuur.
 Nieuwe Leidse IJshal is dichtbij.
 Mogelijk een ijsbaan in Alphen ad Rijn?
 Rabosupport, Grote Clubactie geven extra
financiële mogelijkheden voor jeugdactiviteiten

Bedreiging
 Terugval van jeugdleden. Veel mogelijkheden
voor jeugd voor activiteiten
 Huizenbouw kan een bedreiging zijn voor
onze landijsbaan.
 Indien er een lange periode geen natuurijs, is
geeft dit afname van koude leden. Minder
inkomsten.
 Jeugduren in Leiden beperkt. Dinsdag is vol.

3.1 Strategie 2021-2024
Na aanleiding van de SWOT de volgende speerpunten voor de komende jaren:






Met schaatsen blijft fit.
VIJK is meer dan alleen schaatsen!
VIJK heeft goed opgeleide en toegeruste trainers; bevlogen en betrokken.
Bij VIJK is er sprake van een sportieve, positieve, open cultuur. Iedereen is welkom!
VIJK heeft/ behoudt een landijsbaan.

De strategie, om de speerpunten van de vereniging te bereiken, is voor de komende jaren is als volgt:
Met schaatsen blijft fit.
-

Schaatstas inzetten om de drempel zo laag mogelijk te maken voor nieuwe jeugdleden.
Schaatsen promoten door inzetten van een schoolbus.
Bij opening van nieuwe Leidse IJshal inzetten op extra promotie. Mogelijkheden bekijken voor extra
trainingsuren op de Leidse IJshal, ook voor volwassenen.
Wedstrijden stimuleren bij de jeugd, te starten met de clusterwedstrijden.

VIJK is meer dan alleen schaatsen!
-

VIJK in de picture zetten bij; Kindermarkt, jeugdvakantieweek etc.
Dikke banden race organiseren.
Promotie voor de zomeractiviteiten.
Website inrichten op alle activiteiten van VIJK.
Naam Vereniging IJssport Koudekerk ad Rijn veranderen naar Vereniging IJs- en skeelersport
Koudekerk. Aanpassen van het logo.

VIJK heeft goed opgeleide en toegeruste trainers; bevlogen en betrokken.
-

VIJK biedt kwaliteit en organiseert een slijpuur in ons clubhuis.
Oudere jeugd van VIJK worden betrokken bij het geven van trainingen.
VIJK biedt stageplaats aan voor stagiaires
Trainers krijgen de kans om opleidingen te volgen.
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Bij VIJK is er sprake van een sportieve, positieve, open cultuur. Iedereen is welkom!
-

Jeugdactiviteiten zijn een vast onderdeel van VIJK. Opbrengst van de Grote Clubactie inzetten voor de
jeugdactiviteiten. Waar mogelijk uitbreiding van jeugdactiviteiten.

VIJK heeft/ behoudt een landijsbaan.
-

Bestuur onderhoudt contact met de gemeente
Bestuur volgt de ontwikkelingen rondom huizenbouw op het landijsbaan-terrein.
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