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Beleidsplan van het 36ste bestuur der U.S.S.V. Softijs 2022-

2023 

 

 

36ste bestuur  

Voorzitter:     Loes Berkhof 

Secretaris:     Niene Iping 

Penningmeester:    Romi Roest 

Wedstrijdsecretaris:   Mirte Neefjes 

PR-commissaris:    Anke de Groot 

Commissaris Technisch Kader:   Rutger Remmers 

Inleiding 

Met trots presenteren wij het beleidsplan van het 36ste bestuur der U.S.S.V. Softijs. Hierin zullen wij 

aan de leden van Softijs voorleggen wat wij van plan zijn dit seizoen en wat er verandert ten opzichte 

van vorig jaar. Wij zullen dit beleidsplan gaandeweg blijven evalueren en de doelen blijven nastreven. 

Tijdens het opstellen van dit beleidsplan is de inhoud van het meerjarenplan in acht genomen. De 

punten die betrekking hebben op het meerjarenplan staan aangegeven met een asterisk (*).   
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Zomerseizoen 

Skeeleren in Zeist* 

Uit een enquête die door de leden is ingevuld, 

is gebleken dat er een voorkeur is voor 

skeeleren in Zeist in plaats van in Overvecht. 

Om deze reden hebben we besloten het gehele 

zomerseizoen de skeelertraining in Zeist te 

laten plaatsvinden. De kwaliteit van de 

skeelerbaan daar is namelijk veel beter dan in 

Ruigenhoek; hier hopen we meer skeeler-

enthousiastelingen mee te trekken. In ieder 

geval voor het eerste jaar verwachten we dit te 

kunnen financiëren met subsidies.  

Tijden zomertrainingen 

 april mei- 

zomerstop 

na 

zomerstop 

interval 19:00 19:30 19:00 

fiets 18:30 19:00 18:30 

droog 19:00 19:30 19:00 

skeeler 19:30 19:30 19:30 

 

Voorheen werd de zomertraining een halfuur 

vervroegd vanaf september, om te 

compenseren voor de kortere dagen. Zoals op 

de hALV van het 35ste bestuur der U.S.S.V. 

Softijs ingezet, zullen de trainingen in het 

vervolg direct na de zomerstop een half uur 

vervroegd worden, om zo te zorgen voor een 

duidelijk omslagpunt en verwarring bij leden te 

voorkomen. Deze eerder ingezette lijn zal dus 

worden doorgezet.  

Technisch kader en techniek* 

We behouden het overkoepelend zomerplan 

van de Technische Commissie, dat is opgesteld 

in samenwerking met de Hardloopcommissie, 

de Fietscommissie en de Skeelercommissie. 

Net als vorig seizoen willen we voorafgaand 

aan elke nieuwe trainingsweek een overzicht 

van de trainingen in de groepsapp sturen. Zo 

weten leden wat ze qua moeilijkheidsgraad 

kunnen verwachten. 

Winterseizoen 

Winter droogtraining 

De winter droogtraining willen we graag 

behouden. Wel is gebleken dat door het 

slechte weer het vaak niet door kon gaan of dat 

de opkomst heel laag is. Daarom willen we 

graag mogelijkheden onderzoeken om de 

winter droogtrainingen binnen te organiseren. 

We willen graag een gemiddelde opkomst van 

10 mensen per week bereiken. Voor deze 

trainingen zullen apart trainers worden 

benaderd.  

Shorttrack Commissie 

Graag ondersteunen we de commissie 

shorttrack in hun verkenning naar de 

mogelijkheid om shorttrack op te zetten bij 

onze vereniging. We willen ze hiertoe kaders 

geven om binnen te handelen, maar geven ze 

verder inhoudelijke vrijheid om ideeën te 

verzinnen en af te tasten.  

Pagina schaatstechniek 

Afgelopen jaren is de pagina schaatstechniek 

van Softijs heel erg uitgebreid, vooral door de 

hoge productiviteit van de Technische 

Commissie. Graag gaat de CTK hier aankomend 

jaar mee verder. De nadruk komt hierbij te 

liggen op het dichter bij elkaar brengen van 

enerzijds de Technische Commissie en haar 

producten en anderzijds het technisch kader.  

Technisch kader en techniek* 

Binnen onze vereniging is het een jaarlijkse 

zoektocht om het technisch kader voor het 
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aankomend winterseizoen weer op orde te 

krijgen. Graag stimuleren we het worden van 

trainer door het inhoudelijk aantrekkelijker te 

maken. Middels de Technische Commissie 

hebben trainers onderhand veel 

aanknopingspunten om hun training 

sporttechnisch vorm te geven. Vanaf 

aankomend jaar willen we graag deze 

ondersteuning verbreden, met bijvoorbeeld 

kleine workshops en meer begeleiding in het 

vak. 

Winter- en zomerevaluaties 

Afgelopen jaren werden evaluaties veelal als 

monitor gebruikt om de waardering van 

trainingen over tijd te volgen. Het lukte echter 

niet voldoende om sterke conclusies aan de 

resultaten te verbinden, die richting gaven aan 

o.a. jaarplannen, trainersvaardigheden of 

technische behoeften. Aankomend jaar zal de 

Commissaris Technisch Kader hierop inspelen, 

ondersteund door de Technische Commissie, 

en kijken naar hoe dit verbeterd kan worden.  

Warming-up 

Voor het goed en veilig uitvoeren van de sport 

is een warming-up belangrijk. Mede door 

corona was de warming-up afgelopen jaren 

ietwat inconsistent. Samen met de Technische 

Commissie zal de Commissaris Technisch 

Kader ernaar kijken hoe we dit aankomend jaar 

invulling willen geven, zodat deze met meer 

regelmaat plaats kan vinden.  

Development team 

Het development team zoals gestart door het 

35ste bestuur der U.S.S.V. Softijs willen we 

graag voortzetten. We gaan evalueren hoe het 

development team afgelopen jaar heeft 

gefunctioneerd, en wat er beter of anders 

gedaan kan worden. Door middel van deze 

evaluatie willen we het team verder 

ontwikkelen en de basis ervan versterken. 

Hiermee wordt gestreefd naar het ontwikkelen 

van een vaste groep leden die minimaal 80% 

van de tijd aanwezig is bij de trainingen en 

bijeenkomsten van het team.  

Wedstrijden* 

Komend seizoen willen we leden uit de lagere 

groepjes aanmoedigen om meer wedstrijden 

te gaan rijden omdat we gemerkt hebben dat 

de opkomst naar wedstrijden uit deze groepjes 

relatief laag is. Dit willen we doen door de 

Rookie Bokaal zoals door het 35e bestuur 

geïntroduceerd te behouden, maar wel te 

evalueren en mogelijk de invulling aan te 

passen. Daarbij willen we tijdens een aantal 

trainingen meer aandacht besteden aan hoe 

een wedstrijd in zijn werk gaat, door 

bijvoorbeeld meer te oefenen met het starten. 

Daarnaast kunnen de trainers hun groepjes 

aanmoedigen om wedstrijden te gaan rijden 

door het te bespreken op de training en hierbij 

te benadrukken dat veel  wedstrijden ook voor 

iedereen toegankelijk en erg gezellig zijn! Ook 

willen we een infoavond voor beginnende 

wedstrijdrijders organiseren. Daarnaast kan de 

wedstrijdrijders-WhatsApp-groep meer 

gepromoot worden, zodat informatie over de 

wedstrijden voor iedereen toegankelijk is. 

Verdere wedstrijd promotie en informatie kan 

in de vorm van korte (Reels) of lange video’s op 

de instagram-pagina; hiermee kun je leden 

laagdrempelig informatie aanbieden.  

 

De wedstrijden die dit jaar georganiseerd gaan 

worden zijn het SoftELS IUT, de 

clubkampioenschappen, het zomerdriekamp 

en een NSK.   

Wedstrijdtraining 

De wedstrijdtraining is een uitgelezen kans om 

juist beginnende schaatsers te 

enthousiasmeren voor het rijden van 

wedstrijden. Wij vinden het heel belangrijk om 

dit zo goed als mogelijk te benutten. Als 
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toevoeging op de succesvolle wedstrijdtraining 

van vorig jaar willen wij graag meer informatie 

over wedstrijden geven rondom de 

wedstrijdtraining. Doel hiervan is het 

verbeteren van de wedstrijdtechniek en het 

animo verhogen in met name de lagere 

schaatsgroepjes.  

Activiteiten* 

Een aantal activiteiten hebben door corona 

geen doorgang kunnen vinden, zoals de 

kampen, het Softijsfeest en het groepjeseten 

waardoor bepaalde tradities een beetje in de 

vergetelheid zijn geraakt. Wij willen graag 

zorgen dat deze activiteiten weer volop onder 

de aandacht gebracht worden om zoveel 

mogelijk deelnemers te krijgen! Dit willen we 

bereiken door voldoende promo te maken, en 

ook door mensen in te zetten die deze 

activiteiten al wel hebben meegemaakt om 

anderen over te halen. 

Skeelerkamp 

Dit zomerseizoen organiseert de Skeelercie 

samen met enthousiaste leden van de Skeuvel 

voor het eerst (sinds tijden) een skeelerkamp. 

De organisatie hiervan ligt bij de betreffende 

commissie. Op dit kamp zal waarschijnlijk de 

nadruk liggen op skeeleren voor alle niveaus en 

gezelligheid, zonder bijkomende activiteiten.  

Dies activiteit 

De 36ste verjaardag van onze vereniging kan 

aankomend jaar niet onopgemerkt voorbij 

gaan. Na het feestelijke lustrumjaar lijkt het 

ons leuk om een Dies activiteit neer te zetten. 

De invulling hiervan is nog onbekend, maar we 

zijn enthousiast en gemotiveerd om er iets 

leuks van te maken.  

Lustrum 

De Lustrumcommissie is na bijna 2 jaar hard 

gewerkt te hebben om een aantal hele mooie 

lustrumactiviteiten neer te zetten, uitgeslagen 

bij de wissel-ALV. Wel zal er nog een 

lustrumcantus georganiseerd worden.   

Seizoenswissel Activiteit 

Voor de wissel van het zomer- naar het 

winterseizoen en voor de wissel van het 

winter- naar het zomerseizoen willen we een 

seizoenswissel activiteiten organiseren. Dit 

willen we doen om op deze manier beide 

seizoenen feestelijk te kunnen openen. 

Leden 

Sociale veiligheid en welzijn 

Het is heel belangrijk dat leden zich binnen 

Softijs veilig voelen, zichzelf kunnen zijn en ook 

het gevoel hebben gehoord te worden. 

Daarom willen wij opnieuw het bestaan van de 

vertrouwenscontactpersonen benadrukken, 

door hier bijvoorbeeld tijdens de introductie 

aandacht aan te besteden, hen duidelijker op 

de website te vermelden en door de 

aanwezigheid van de 

vertrouwenscontactpersonen te vermelden in 

een aantal mails zoals de lidmaatschapsmail. 

Daarbij willen we leden informeren over wat 

voor soort ondersteuning de 

vertrouwenscontactpersonen kunnen bieden 

en in welke situaties je hen kunt benaderen.  

Daarbij hopen we ook tijdens de introductietijd 

te zorgen voor een open sfeer. Er zou 

bijvoorbeeld kort aandacht kunnen worden 

besteed aan de vertrouwenscontactpersonen 

en aan het feit dat niks hoeft of verplicht is 

binnen Softijs. Door middel van de activiteiten 

en groepjes waarin zij zitten kunnen ze al 

kennismaken met mede-Softies zodat 
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makkelijk sociale contacten kunnen worden 

gelegd. 

Internationalisering* 

We willen proberen de vereniging 

aantrekkelijker te maken voor internationals. 

Wat betreft trainingen willen we het plan van 

het 35ste bestuur der U.S.S.V. Softijs om 

trainers een Engelstalige lijst aan te bieden, 

waarin Nederlandse schaatstermen vertaald 

zijn naar het Engels, voortzetten. Deze lijst kan 

ook op de website geplaatst worden onder een 

speciaal kopje voor internationals. Hierdoor 

kunnen trainers, als ze een international in hun 

groepje hebben, hierop inspelen en zorgen dat 

internationals ook individueel bij de training 

betrokken worden. Door clinics aan te bieden 

aan organisaties als BuddygoDutch en ESN 

kunnen internationals kennismaken met de 

schaatssport en de vereniging. Daarbij zullen 

we ook op open dagen staan voor 

internationals. Ook de Whatsappgroep willen 

we behouden om de internationals betrokken 

te houden. 

Laagdrempeligheid en betrokkenheid* 

Borrels en activiteiten worden veelal bezocht 

door actieve Softies. We juichen natuurlijk toe 

dat studenten zich thuis voelen binnen de 

vereniging, maar we willen ook duidelijk 

maken dat Softijs altijd open staat voor nieuwe 

en jongere leden. Daarom willen we de papa- 

en mamagroepjes meer inzetten om nieuwe 

leden bij borrels en activiteiten te krijgen. Om 

dit het hele jaar in stand te houden zullen wij 

de papa’s en mama’s hieraan herinneren in de 

gezamenlijke WhatsApp-groep en willen wij 

aan het begin van het seizoen een papa- en 

mama-informatieavond houden. Hierin zullen 

we duidelijk stellen wat er van de papa’s en 

mama’s verwacht wordt. 

Als toevoeging daarop, vergroten we ook graag 

ons actief ledenbestand door meer te vertellen 

over de gang van zaken bij Softijs bij 

binnenkomst. Hiervoor kunnen we een 

(digitaal) introductieboekje maken, waarin we 

iets uitleggen over trainingen, wedstrijden, 

commissies, activiteiten en de 

vertrouwenscontactpersonen. Daarbij is het 

voor nieuwe commissieleden handig en fijn om 

te begrijpen waar de commissie zich mee bezig 

houdt. Om deze reden willen we 

commissieleden aan het begin van het jaar 

attent maken op de commissiedraaiboeken. 

Het geven van workshops voor een aantal 

functies, zoals voorzitter en penningmeester, 

willen we doorzetten.  

Promotie 

UITweek 

Na twee jaar een hybride UITweek mee te 

hebben gemaakt is dit jaar weer een fysieke 

organisatie in zicht. Dit houdt in dat de straten 

van Utrecht tijdens deze week gevuld zullen 

zijn met potentiële Softies die wij zullen 

enthousiasmeren voor de vereniging. Naast de 

normale activiteiten van de UITweek zoals de 

sportmarkt en parade, gaan we onderzoeken 

of het mogelijk is om een kraampje te plaatsen 

op een centrale plek, denk aan Janskerkhof of 

Mariaplaats. Op deze manier hopen we de 

bekendheid van de schaatssport en vereniging 

te vergroten. 

Extra open trainingsweek 

Naar aanleiding van een evaluatie van vorige 

jaren is gebleken dat het handig is om zowel 

voor de zomervakantie als na de 

zomervakantie een open trainingsweek te 

organiseren. Dit om zowel studenten 

enthousiast te maken voor de zomervakantie, 

als studenten die tijdens de UITweek 

enthousiast zijn geworden een kans te geven 

om mee te trainen. Deze extra open 
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trainingsweek zal plaatsvinden van 16 mei tot 

20 mei.  

Sponsoren  

Om het contact met sponsoren te 

onderhouden zijn wij van plan dit jaar een 

sponsor training te organiseren. Daarnaast 

streven wij ernaar om bij elke sponsor fysiek 

langs te gaan.  

Social media* 

Vanwege een verschuiving naar meer gebruik 

van het platform Instagram is het belangrijk 

hier actief mee bezig te zijn. Afgelopen jaar is 

dit al goed gedaan en dit jaar zullen we ervoor 

zorgen dat meer verhalen georganiseerd 

worden opgeslagen in de hoogtepunten. 

Daarbij is het de bedoeling ook Reels (korte 

video’s) op te nemen om op een 

laagdrempelige manier dingen uit te kunnen 

leggen aan de leden, zoals welke spullen 

handig zijn mee te nemen voor een wedstrijd 

of hoe je je nu voorbereid op een training. 

Reels kunnen daarnaast ook gebruikt worden 

als een speelse manier van promotie, waarmee 

kort laten zien kan worden hoe lid zijn van 

Softijs er precies uitziet. Verder willen we ons 

bereik op Instagram vergroten door het 

inzetten van betaalde promotie. Dit kan vooral 

handig zijn voor activiteiten zoals open 

trainingen en open trainingsweken. Hierdoor 

zullen we meer mensen bereiken, wat hopelijk 

uiteindelijk zorgt voor nieuwe leden. Het 

inzetten van betaalde promotie is door het 

35ste bestuur der U.S.S.V. Softijs ook als nuttig 

ervaren, daarom willen wij dit opnieuw 

inzetten.  

Veiligheidspakket 

Ook wij willen de veiligheid op het ijs blijven 

vergroten door het veiligheidspakket (helm, 

snijvaste enkelsokjes en snijvaste 

handschoenen) met korting aan te blijven 

bieden. De Werkgroep Veiligheid (zie puntje 

‘Werkgroep Veiligheid’) kan hierbij eventueel 

ondersteuning bieden.  

Adobe Account 

Dit account willen we graag verlengen omdat 

we merken dat er vaak gebruik van wordt 

gemaakt 

Overig 

Corona  

Er lijkt een einde in zicht te komen voor alle 

coronamaatregelen en wij zijn positief 

gestemd dat dit zo gaat blijven. In het geval dat 

er toch weer een lockdown of andere 

maatregelen worden aangekondigd, zullen wij 

uiteraard de maatregelen vanuit de overheid 

opvolgen, en het voor iedereen mogelijk 

maken om zo veilig mogelijk toch deel te 

nemen aan activiteiten als die door kunnen 

gaan. Mocht er sprake zijn van het niet 

doorgaan van activiteiten, worden deze voor 

zover mogelijk online gegeven, of later 

ingehaald met een maximum van 2 activiteiten 

per week, naast de trainingen.  

Duurzaamheid 

Met het jaar wordt duurzaamheid een 

belangrijker thema. Daarom willen wij dit 

binnen Softijs ook blijven stimuleren, 

bijvoorbeeld in de vorm van vegetarisch eten 

tijdens kampen en commissies vragen om 

zoveel mogelijk duurzame keuzes te maken. 

Maatschappelijke betrokkenheid 

De Goede Doelen Commissie organiseert vele 

activiteiten waarmee geld ingezameld wordt 

voor een door hen gekozen goed doel. Naast 

dat wij als U.S.S.V. Softijs natuurlijk een sport- 

en gezelligheidsvereniging zijn, willen we ook 
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wat bijdragen aan de maatschappij. Tijdens 

corona werden vele vrijwilligersacties opgezet, 

en ook nu gebeurt er weer veel in de wereld. 

Wij willen hier als Softijs aan gaan bijdragen 

door een vrijwilligersdag te organiseren of 

hieraan mee te doen. Dit kan eventueel samen 

met de Goede Doelen Commissie 

georganiseerd worden, mits zij hiermee 

instemmen.   

Werkgroep Veiligheid  

Afgelopen seizoen is gebleken dat schaatsen 

best een gevaarlijke sport kan zijn. Daarom is 

des te meer van belang om goed na te denken 

over de veiligheid op en naast de ijsbaan. We 

willen gaan onderzoeken of het mogelijk is om 

een Werkgroep Veiligheid op te zetten. Deze 

werkgroep zal zich richten op het vergroten 

van de fysieke veiligheid tijdens trainingen.  

 


