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MEERJARENPLAN U.S.S.V. SOFTIJS 
 
Inleiding 
Voor je heb je het meerjarenplan van de Utrechtse Studenten Schaats Vereniging Softijs 
(U.S.S.V. Softijs) zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering de dato 18 maart 
2019. Het meerjarenplan richt zich op de bestuursjaren 33 tot en met 37 (2019 - 2024). Dit 
meerjarenplan is gedurende het 32e bestuursjaar van de U.S.S.V. Softijs opgesteld door de 
meerjarenplanwerkgroep, bestaande uit Bob Ammerlaan, Coenraad Marinissen, Janneke 
Hulsen, Lisanne Jansen en Mirte Linthorst, in samenspraak met alle leden van de 
vereniging. Gedurende het 37e bestuursjaar dient er een nieuw meerjarenplan opgesteld te 
worden. Het meerjarenplan heeft als doel om richting te geven aan het beleid van de 
U.S.S.V. Softijs. Het is bedoeld als richtlijn voor het bestuur van de U.S.S.V. Softijs. Aan het 
eind van elk bestuursjaar wordt de voortgang van het plan geëvalueerd en besproken op de 
ALV. In het meerjarenplan worden de missie en visie van Softijs uiteengezet. Het document 
begint met de omschrijving van de missie en zal vervolgens een visie geven op tal van 
onderwerpen. 
 
Missie 
De missie van de U.S.S.V. Softijs is het bevorderen van de schaatssport op elk niveau onder 
studenten in Utrecht. Daarnaast heeft de U.S.S.V. Softijs als doel om de sociale cohesie 
tussen leden te bevorderen. De U.S.S.V. Softijs organiseert activiteiten en biedt 
commissiewerk aan. De U.S.S.V. Softijs is een vereniging waar iedereen zich welkom voelt. 
 
Winter- en zomertrainingen 
De U.S.S.V. Softijs is in de eerste plaats een schaatsvereniging. De U.S.S.V. Softijs tracht 
het trainingsuur op woensdagavond te behouden als primair trainingsuur dat open is voor 
alle leden met een compleet lidmaatschap. Het streven is om over vijf jaar een zo hoog 
mogelijk percentage van de complete leden op het ijs te hebben. In het 32e bestuursjaar 
was dit op de woensdagavond ongeveer 53 procent. Daarnaast wordt getracht om de twee 
licentie-uren bij de Baanvereniging Utrecht te behouden. Het doel is om een optie te blijven 
bieden om aan extra schaatstrainingen deel te nemen. Dit kan ook bereikt worden door 
eventueel een social skate-uur aan te bieden. De training wordt zoveel mogelijk 
gepersonaliseerd gegeven, opdat er ontwikkeling is en leden doorstromen naar het volgende 
niveau. In de zomer worden de interval-, wieler-, droog- en skeelertraining zo opgezet dat ze 
zorgen voor de ondersteuning van het schaatsen in de winter. Een tweede richtpunt van de 
zomertrainingen is het levendig houden van de vereniging gedurende de zomermaanden op 
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zowel sportief als sociaal vlak. De U.S.S.V. Softijs probeert hierin aan de behoefte van de 
leden te voldoen. Gezien de zomertrainingen ondersteunend zijn voor het schaatsen, is de 
bedoeling dat er een trainingsplan komt waarin zowel de zomer als de winter worden 
opgenomen. Het trainingsplan wordt opgesteld met het verbeteren van de techniek en de 
wedstrijden als trainingsdoel.  
 
Doelgroep en ledenwerving 
De U.S.S.V. Softijs stelt zich ten doel om iedere student, zowel wedstrijdrijder als startende 
schaatser, een plek te bieden waarbij op eigen niveau getraind kan worden. Gezien de grote 
doorloop binnen de vereniging is het belangrijk om ieder jaar voldoende aandacht te 
besteden aan het werven van nieuwe leden. Hierbij is de ambitie om de terugloop van de 
uitschrijvingen van het betreffende jaar tenminste op te vullen danwel te laten stijgen. Er 
wordt bovendien aandacht besteed aan passende promotie voor doelgroepen waar nog 
winst te behalen valt, zoals studenten aan de Hogeschool Utrecht en internationale 
studenten. 
 
Wedstrijden 
Het bestuur stimuleert verder het rijden van wedstrijden op ieder niveau door middel van een 
actieve promotie van marathon-, baan- en studentenwedstrijden. Voornamelijk bij de lagere 
groepjes is hier nog winst te behalen. De ambitie is om de NSSU-cup opnieuw te winnen. Dit 
doel wordt nagestreefd door zowel met een grote wedstrijdgroep naar de wedstrijden toe te 
gaan, als het actief trainen voor deze wedstrijden. Het wordt beoogd een wedstrijdgroep te 
creëren, waarin leden uit alle trainingsgroepen plaats kunnen nemen. Dit is een informele 
groep waarvan de leden elkaar stimuleren om hard te trainen. Zij delen hun trainingen in 
volgens het trainingsplan. 
 
Sporttechnisch kader 
De U.S.S.V. Softijs heeft als doel om de kennis en kunde van trainers te behouden en te 
vergroten. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het enthousiasmeren van potentiële 
trainers. De U.S.S.V. Softijs streeft er ook naar om gemiddeld één ST3-trainer per jaar op te 
leiden, om de continuïteit te waarborgen. Zij kunnen de kennis op het gebied van schaatsen 
binnen de vereniging verbreden en overbrengen op zowel schaatsers als andere trainers. 
Tot slot dient er nagedacht te worden over een richtlijn omtrent de doorstroom van 
schaatsers naar hogere groepjes. 
 
Internationalisering 
De U.S.S.V. Softijs dient open te staan voor leden van alle nationaliteiten. Internationale 
studenten moeten ook kunnen kennismaken met deze oer-Hollandse sport en zich thuis 
voelen bij de vereniging, bijvoorbeeld door middel van een buddysysteem. De Engelstalige 
informatieverschaffing op de website dient compleet te zijn. Voor de trainers wordt een 
handleiding gemaakt waarin zij handvatten krijgen om de training van Engelstalige uitleg te 
kunnen voorzien. 
 
Informatievoorziening 
Er dient één plek te blijven waar zowel leden als niet-leden alle benodigde informatie over de 
U.S.S.V. Softijs moeten kunnen vinden. Momenteel heeft de website deze rol. Er wordt 
verwacht dat er in de komende jaren geld geïnvesteerd moet worden in een goed werkend 
primair communicatiemiddel. Er wordt aanbevolen om jaarlijks een bedrag van € 200,- te 
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reserveren. Ter ondersteuning van het primaire communicatiekanaal streeft het bestuur 
ernaar te communiceren via extra communicatiemiddelen die op dat moment populair zijn. 
Het bestuur streeft ernaar om de gebruikte social media actief bij te houden. Daarnaast 
moeten de extra communicatiemiddelen gebruikt worden om leden en buitenstaanders naar 
de site te leiden. Op de officiële kanalen dient de uitstraling professioneel te blijven. 
 
Financiën 
De U.S.S.V. Softijs dient financieel gezond te blijven en tegelijkertijd te proberen de 
contributie voor iedere student betaalbaar te houden. Hiertoe dient de vereniging zich 
proactief op te stellen in overleggen met onder andere de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht, de Sportraad en de Utrechtse Studentensportstichting Mesa Cosa. 
Daarnaast moet het mogelijk zijn om grote uitgaven te doen als de vereniging dit nodig acht, 
zolang er zorgvuldig wordt omgegaan met alle middelen. Dat is mede afhankelijk van de 
vraag en het aanbod binnen de vereniging. 
 
Sponsoring 
Sponsorinkomsten zijn een belangrijke inkomstenbron voor de U.S.S.V. Softijs. Het bestuur 
moet de banden met de huidige sponsoren daarom goed onderhouden. Ook is het van 
belang om actief in te blijven zetten op de werving van nieuwe sponsoren. Het hoofddoel is 
om sponsoren te zoeken die passen bij de vereniging, waardoor de kans groter is dat ze de 
U.S.S.V. Softijs langer blijven sponsoren.   
 
Commissies 
Commissies zijn van vitaal belang voor de vereniging. Leden kunnen in maximaal drie 
commissies plaatsnemen. Het bestuur streeft ernaar om ieder lid dat in een commissie wil 
ook daadwerkelijk in een commissie te plaatsen. De grootte van de commissies moet in de 
gaten worden gehouden. Het aantal commissies moet in verhouding staan tot het aantal 
actieve leden. De ambitie is om de commissies steeds zelfstandiger te laten functioneren en 
het bestuurslid slechts als contactpersoon te laten fungeren. Voor de continuïteit van het 
commissiewerk is het bijhouden van draaiboeken na elke activiteit van belang. Tot slot is 
goede informatievoorziening over commissies noodzakelijk, bijvoorbeeld omtrent de 
tijdsbelasting. 
 
Activiteiten 
Het is belangrijk om gedurende een jaar voldoende activiteiten te organiseren. Echter, 
kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het bestuur dient erop te letten dat de activiteiten goed 
verdeeld zijn in de tijd en over de verschillende commissies. Het is van belang dat het aantal 
activiteiten in overeenstemming is met de behoeften van de leden. Er wordt aandacht 
besteed aan het kritisch bekijken van de meerwaarde van bestaande activiteiten, waarbij 
tradities vernieuwingen niet in de weg mogen staan.  
 
Externe Relaties  
De U.S.S.V. Softijs dient de relaties met externen warm te houden. Daaronder vallen niet 
alleen de relaties met andere studentenschaatsverenigingen, maar ook de relaties met 
andere schaatsverenigingen, andere sportverenigingen en overkoepelende organisaties. Dit 
bevordert de uitwisseling van ideeën en kennis, en biedt mogelijkheden om trainingen en 
activiteiten te organiseren die alleen niet haalbaar zijn. Bovendien wordt de 
naamsbekendheid hiermee vergroot.  


