
 

 

                      Jeugdplan sv Ballangrud, oktober 2016 
                         Door Jeroen Sterk, bestuurslid jeugd. 

 
 

 

Inleiding 
 

Hier het jeugdplan voor onze schaatsvereniging Ballangrud. Het idee is om dit jeugdplan organisch 

vorm te geven. We maken een start maar gieten het plan niet in beton. We sturen bij, schrappen 

en vullen aan zodat een ‘levend’ document ervoor zorgt dat we de juiste acties uitzetten om de 

jeugd van sv Ballangrud meer op de kaart te zetten. In dit plan de behaalde resultaten tot nu toe. 

Onder 2017 de nieuwe voorgestelde acties en concretiseringen.  

 

De doelstellingen op hoofdlijn zijn drieledig: 

1. Meer aanwas van nieuwe jeugdleden. 

2. Behouden van bestaande leden.  

3. Kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de activiteiten voor de jeugd.  

 

Om deze doelstellingen te behalen is het goed om concreet te benoemen wanneer we tevreden 

zijn.  

@1. Het ledenaantal krimpt nu behoorlijk. Een eerste doel zou stagnatie van de krimp moeten zijn.  

Vraag aan ledenadministratie aantal jeugdleden en verloop afgelopen jaar.  

@2. De tussentijdse uitstroom is nu goed in beeld. Dit aantal willen we verkleinen.  

We creëren een voorzichtige nieuwe instroom met de skeeleractie.  

@3. De activiteiten kunnen we kwantitatief prima meten. Meer voor de jeugd waar ook een goede 

betrokkenheid bij getoond wordt door de jeugdleden zelf. Kwalitatief is lastiger om objectief te 

maken. We streven hier naar een betere afstemming en een tevredenheid onder de jeugdleden. 

Dit kunnen we uitvragen.  

Schaatskamp was een succes, de schaatsmarkt is inmiddels georganiseerd. Het CK skeeleren was 

zeer geslaagd en kende een grote opkomst.  

 

 

 

 

 

  



 

Input 2015 
 
De input voor dit jeugdplan komt onder andere door de brainstorm op de ALV van november 

2015.  

Hier hebben de aanwezige leden suggesties geopperd die meegenomen zullen worden. 

 

Hieronder de uitkomsten van de brainstorm: 

Talentontwikkeling en een optimaal sportaanbod voor de jeugd van Ballangrud van 20.00 -21.00 

uur 

Het eerste uur wordt besteed aan een open gesprek met de leden over bovenstaand 

onderwerp. Leden en speciaal jeugdleden zijn uitgenodigd via de mail. In 3 groepen wordt 

hierover gesproken, waarbij een aantal stelling als niet verplicht hulpmiddel worden 

aangereikt. 

De volgende adviezen en suggesties  in willekeurige volgorde komen uit de gesprekken 

 

Uithangborden en ambassadeurs meer aandacht geven en gebruiken om de jeugd te 

stimuleren 

Alliantie met Deltalent is voldoende 

Moeten we wel meer investeren in de jeugd 

Wat is het doel; meer jeugdleden? 

Een uur helemaal exclusief voor kinderen, bijv. Op woensdagmiddag 

Maak het speels op de binnenbaan 

Er zijn weinig activiteiten buiten het schaatsen voor onze schaatsjeugd 

Gericht handelen; 3 maal scherp beter dan 20 keer half 

Zondag connecties vanuit de ijsbaan en school i.p.v. plaatselijke kleine 

Een clubuur op de binnenbaan voor leuke oefeningen, spellen, e.d. 

Combinatiefunctionaris 

Baan exclusief 

Werk samen met andere verenigingen 

Red het schaatsen van de ondergang 

Zomer 

 

Wat wil Ballangrud zijn? 

Rond  14 jaar zorgen voor een recreantengroep waar prestatie niet op de eerste plaats 

staat maar gezelligheid en fun. Zo meer kans op behoud voor de sport en kans dat ze 

alsnog na enige jaren doorbreken 

De talenten stromen door naar Deltalent; voor de genen die het net niet halen een 

opvang regelen 

Belangrijk dat we trainers hebben die de binding met kinderen in een groep willen 

aangaan. Trainer is essentieel. 

Trainers moeten ambities pupillen goed kennen; bij aanvang seizoen persoonlijke 

gesprekken en elkaar en de ambities goed te kennen 

Laat grote leden als rolmodel optreden ter stimulering van de jeugd 

Laat in de recreatiegroep de pupillen zelf veel ruimte om gezellige initiatieven te 

ontplooien die groepsbinding versterken. Geef desnoods ruimte voor ontwikkeling van 

bijvoorbeeld een app. 



 

Stimuleer ook de zomeractiviteiten bij de jeugd desnoods in vorm van extra kampen 

Zoek voor de extra activiteiten desnoods speciale sponsors 

Jeugd gaat soms weg omdat bij andere verenigingen meer jeugd zit. 

werk samen met de andere verenigingen 

organiseer meer jeugdtoernooien, kampen, diploma-schaatsen, Elfstedentocht met 

stempelen na aantal rondes en klunen 

breng meer afwisseling in recreantentraining; gebruik de binnenbaan 

 
  



 

Concrete acties 2016 
 

Om de jeugd een eerste impuls te geven onderstaande acties. 

Punt 1 t/m 3 zijn de speerpunten voor het komende jaar. De overige punten blijven staan maar 

zijn op onderdelen randvoorwaardelijk voor punt 1 t/m 3. Wanneer kansen zich voordoen zullen 

deze punten en passant meegenomen worden. De speerpunten aangevuld met punt 4 en 5 die 

voorwaardelijk en actueel zijn: 

(klik op de link voor de uitwerking van de plannen) 

1. Op de kaart zetten van het KBT.  

a. Opzetten communicatie, profilering. 

b. Aantrekkelijker maken KBT m.b.t. uitstraling en groepsgevoel. 

c. Opzetten ‘wedstrijdploeg’ waarmee structureel getraind gaat worden op de 

binnenbaan. 

d. Opzetten van arrangementen bij KBT dagen die ver weg zijn.  

e. Uitwerken plan begin maart. 

2. Opzetten diploma-schaatsen.  

a. We organiseren het diplomaschaatsen waarin kinderen voor hun schaatsdiploma 

op kunnen gaan. Met diploma-uitreiking en medaille uiteraard! 

b. Dit doen we ‘no strings attached’. Dus. zonder lidmaatschap maar per module 

afneembaar. Laagdrempelig maar duidelijk onder de vlag van sv Ballangrud. 

c. Dit diplomaschaatsen wordt een van de kweekvijvers voor de jeugd waarin 

doorstromen naar onze vereniging leuk en aantrekkelijk gemaakt moet worden.  

3. Promoten en beter opzetten van het skeelerprogramma in de zomermaanden.  

a. Werving beter opzetten, skeeleren is in! Vanuit hier een kweekvijver voor het 

schaatsen creëren.  

b. Alliantie sluiten met Joepie zodat ouders, broertjes, zusjes een fijne plek hebben 

voor een kopje koffie o.i.d.  

c. Communicatie rondom het skeeleren verbeteren. 

d. Alternatieve trainingsplek bij regen standaardiseren. 

4. Werving en selectie personen voor uitvoering van de plannen. Vormen jeugdcommissie. 

a. Essentieel voor kans van slagen is draagvlak, mankracht en betrokkenheid. 

b. Waar zit de kennis? 

c. Waar zit de energie? Nieuwe mensen binden?  

5. Opzetten organisatie schaatskamp 

a. Organiseren van het schaatskamp voor de jeugd. 

 

De overige punten: 

6. Organiseren schaats/skeelerruilmarkt 

a. Schaatsen en skeelers kosten aardig wat. De kinderen groeien er snel uit. 

b. We organiseren een ruilmarkt (al dan niet overnemen tegen vergoeding). 

7. Elfstedentocht (alternatief, dus gewoon op de baan) voor de (oudere) jeugd. We koppelen 

er een feestavond aan!  

a. Nog bepalen categorieën. 

b. En jeugd betrekken bij organisatie.  

8. Uitstraling: Opzetten sponsoringsprogramma voor de KBT-jeugd. 

a. Uitstraling vergroten m.b.t. kleding e.d. 

https://docs.google.com/document/d/1KJG_eBGtOZXh53pSscpvMx8VeQIi6hwY6-HOzEugwPA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18Gu56sSBJfgJrdYRIytAm6XiZS-Sq2qApH3zXS4mZ54/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IPmMJZQC8_mFnlc_GTjuPrs_Gu2dkUOBTght7aI2liA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LHf3ggqe6hKbSWFmFUiI21wikvbSm6IqEGTA5JV8PSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dRmwa75QYsec3JOnb7pCLduumVej6wFYDTnYdmXV4ZM/edit?usp=sharing


 

9. Recreanten groep opzetten (+14 jr.) 

a. Rond  14 jaar zorgen voor een recreantengroep waar prestatie niet op de eerste 

plaats staat maar gezelligheid en fun. Zo meer kans op behoud voor de sport en 

kans dat ze alsnog na enige jaren doorbreken.  

10. Schaatsapp (niet alleen voor jeugd?)  

a. Bestaat er zoiets al wellicht? 

b. Hebben we leden die kennis hebben van? Zakelijk? 

c. Samenwerking met KNSB of andere clubs opzetten? 

d. Een app met daarin de PR’s, schaatskalender, trainingen, schema's, etc. gekoppeld 

aan lidnummer/licentie bijv. 

e. Een verkenning waard? 

11. Verbinden bestuursdomein Jeugd met domein Communicatie. 

a. Samenwerken en goed afstemmen is essentieel. 

 
 

Actiepunten en tijdpad 2016 
Voor uitwerking van de onderwerpen klik je op de link.  

 

 Onderwerp Aanspreekpunt Opmerkingen Periode Check 

1. KBT Jeroen Sterk Concreet plan maken. Jan 2016/mrt 
2017 

V 

2. Diploma- 
schaatsen 

Jeroen Eerste opzet maken. Half maart X 

3.  Skeeleren Jeroen en 
Herman 

A4-tje als concretisering. Begin eind 
februari 

V 

4. Akkoord 
bestuur 
14/3/2016 

Jeroen Draagvlak is essentieel! Maart V 

5.  Bijeenkomst 
trainers 

Jeroen/Willard Draagvlak creëren plannen jeugd. Maart/April V 

6. Communicati
e vereniging 

Jeroen/Willard
/Danielle 

Draagvlak en transparantie 
vereniging 

Maart/April V 

7. Opzetten 
jeugdcommis
sie 

Jeroen Verbreden van slagkracht door te 
werken met projecten en 
aanspreekpunten. 

April/Mei X 

8. Uitrol en 
opstart van 
de projecten 

Jeroen Ieder ‘project’ krijgt een 
aanspreekpunt die afgebakend 
zijn/haar project opzet en 
uitvoert.  

April/Mei X 

9. Jeugdcommis
sie als 
olievlek 

Jeroen en 
jeugd Cie 

Starten als jeugd Cie en nemen 
een jaar om de eerste acties goed 
uit te zetten. Dan evaluatie en evt. 
bijstellingen. 

April 2016/april 
2017 

X 

https://docs.google.com/document/d/1KJG_eBGtOZXh53pSscpvMx8VeQIi6hwY6-HOzEugwPA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18Gu56sSBJfgJrdYRIytAm6XiZS-Sq2qApH3zXS4mZ54/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18Gu56sSBJfgJrdYRIytAm6XiZS-Sq2qApH3zXS4mZ54/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IPmMJZQC8_mFnlc_GTjuPrs_Gu2dkUOBTght7aI2liA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LHf3ggqe6hKbSWFmFUiI21wikvbSm6IqEGTA5JV8PSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LHf3ggqe6hKbSWFmFUiI21wikvbSm6IqEGTA5JV8PSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LHf3ggqe6hKbSWFmFUiI21wikvbSm6IqEGTA5JV8PSg/edit?usp=sharing


 

10. Opzetten 
organisatie 
jeugdkamp 

@Allen Aanstellen projectleider en 
vormen van kampcommissie. 

Maart-mei 2016 V 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1dRmwa75QYsec3JOnb7pCLduumVej6wFYDTnYdmXV4ZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dRmwa75QYsec3JOnb7pCLduumVej6wFYDTnYdmXV4ZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dRmwa75QYsec3JOnb7pCLduumVej6wFYDTnYdmXV4ZM/edit?usp=sharing


 

Terugblik 2015/2016 
 

Skeeleractie 

Er is een goed skeelerseizoen gedraaid met een prima verlopen skeeleractie. Deze actie zorgde voor een flinke 

instroom van jonge skeeleraars. Het jongste groepje werd zelfs zo groot (15 deelnemers) dat er een tweede 

trainer bij moest komen. Deze groep heeft ook meegedaan met het Clubkampioenschap waar we een aparte 

categorie voor ze bedacht hebben, de Rookies. Door de nieuwe skeeleraars was er wel een groot gat qua niveau 

op het CK. Hier kunnen we met de ritten beter rekening mee houden in het vervolg.  

Van de skeeleractie zijn er een aantal kinderen ook gaan schaatsen, dat was ook de insteek. Het zijn er enkelen 

(ongeveer vijf) maar deze kinderen zijn goed ingestroomd in de schaatsgroepjes en definitief lid geworden van 

onze vereniging.  

We hebben veel positieve reacties op het skeelerseizoen gekregen en een vervolg ligt voor de hand.  

 

KBT 

Het afgelopen KBT seizoen was een aardig seizoen te noemen. De communicatie is verbeterd door gebruik van 

onze facebookpagina en whatsappgroep. De kinderen schaatsten allen in een KBT jasje zodat ook de vereniging 

wat meer herkenbaar was. Er waren ongeveer 15 actieve KBT rijders in 2015/2016.  

Voor dit schaatsseizoen wordt er een flinke impuls gegeven aan het KBT. Dit moet toch de hefboom voor de jeugd 

worden om wedstrijdjes te leren schaatsen maar ook om het clubgevoel meer cachet te geven.  

Er is gestart met een speciaal KBT trainingsuur op zaterdag waar 2 trainers gericht werken aan het leren 

wedstrijdschaatsen en alle technieken die daarbij komen kijken. Voor dit seizoen heeft de vereniging de baan 

gehuurd zodat er voor ouders geen kosten aan deze training verbonden zijn.  

Op het moment van schrijven is het seizoen net gestart en zijn we twee trainingen onderweg. De eerste 

contouren worden ook hier zichtbaar. Er is een mooie trainingsgroep aan het ontstaan waarin nu al 10 kinderen 

met veel plezier wekelijks hard trainen. Een prima start dus. Met het aantrekken van twee trainers en een 

begeleider bij de wedstrijden is het KBT ook een stuk beter geoutilleerd komend seizoen.  

 

Jeugdkamp 

Het is gelukt om het jeugdkamp meer autonoom te laten draaien. Er is een kampleidster aangesteld (Femke) die 

dit de komende tijd onder haar hoede neemt zodat ook hier ervaring en binding opgebouwd wordt. Een leuke 

groep jonge volwassenen organiseerde een prachtig weekendkamp in Zegge. Het kamphuis voor komend kamp is 

alweer geregeld en er gaat ritme en routine ontstaan. Belangrijke toevoeging is de binding van (nieuwe) ouders. 

Komend kamp wordt de kampleiding uitgebreid met een aantal ouders en ontstaat er een mooie mix zodat het 

jeugdkamp de komende jaren goed geborgd is.  

 

Resume  

Een terugblik op de afgelopen periode leert dat de eerste contouren van Ruim baan voor de jeugd zichtbaar 

worden. Anderzijds is er de conclusie dat we een veel te smalle basis als kader hebben. Dit maakt de 

verbeteracties kwetsbaar. Een belangrijk punt voor het komende jaar is het verstevigen van dat kader door 

verenigingsmensen i.c.m. aanwas van (nieuwe) ouders. Op hoofdlijn hebben we best wat stappen gemaakt t.a.v. 

de jeugd maar er zijn nog veel punten die beter kunnen. Er zijn ook nog een aantal zaken niet van de grond 

gekomen. De belangrijkste is het breder opzetten van het jeugdkader. Dit verdient komend jaar opnieuw de volle 

aandacht.  

Mede hierdoor is er gewoonweg niet genoeg capaciteit om alle ideeën uit te werken en op te pakken.  

 

 

  



 

Blik vooruit: Concrete acties en plannen 2017 
We gaan verder waar we gebleven zijn maar met scherpstelling na een eerste evaluatie. 

 

De volgende zaken lopen en krijgen een vervolg in 2017: 

1. Op de kaart zetten van het KBT.  

b. Opzetten communicatie, profilering. 

c. Aantrekkelijker maken KBT m.b.t. uitstraling en groepsgevoel. 

d. Opzetten ‘wedstrijdploeg’ waarmee structureel getraind gaat worden op de 

binnenbaan. 

 

2. Promoten en beter opzetten van het skeelerprogramma in de zomermaanden.  

e. Werving beter opzetten, skeeleren is in! Vanuit hier een kweekvijver voor het 

schaatsen creëren.  

f. Communicatie rondom het skeeleren verbeteren. 

g. Alternatieve trainingsplek bij regen standaardiseren. 

 

3. Opzetten organisatie schaatskamp 

h. Organiseren van het schaatskamp voor de jeugd. 

i. Kampleiding borgen en basis voor langer termijn leggen. 

 

4. Schaatsmarkt organiseren 

j. Eerste schaatsmarkt staat gepland voor zaterdag 12 november 

 

Naast deze speerpunten komen daar de volgende voor 2017 bij: 

5. Werving en selectie personen voor uitvoering van de plannen. Vormen jeugdcommissie. 

k. Essentieel voor kans van slagen is draagvlak, mankracht en betrokkenheid. 

l. Waar zit de kennis? 

m. Waar zit de energie? Nieuwe mensen binden?  

6. Communicatie wedstrijden jeugd 

n. Informeren van jeugdleden en ouders over wedstrijden, aanmelden en 

aanverwanten.  

7. Kleding jeugd 

o. De kleding voor de jeugd is beter georganiseerd. De maatvoering is helder en de 

vereniging stimuleert de aanschaf van kleding van sv Ballangrud.  

p. De vereniging stimuleert de aanschaf van gecertificeerde helmen bij de jeugd.  

 

 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1KJG_eBGtOZXh53pSscpvMx8VeQIi6hwY6-HOzEugwPA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1IPmMJZQC8_mFnlc_GTjuPrs_Gu2dkUOBTght7aI2liA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dRmwa75QYsec3JOnb7pCLduumVej6wFYDTnYdmXV4ZM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1LHf3ggqe6hKbSWFmFUiI21wikvbSm6IqEGTA5JV8PSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TkPDsHQoiBzr7I89A39WvG9f99wXqeCDc5nEb83SGZU/edit?usp=sharing


 

Financiën jeugd 2017 
Het financiële kader voor de jeugd wordt jaarlijks vastgesteld. De insteek blijft zoveel als mogelijk 

goede activiteiten opzetten die geen middelen vragen of budget neutraal zijn. Mooi voorbeeld is 

de skeeleractie, we ontvangen middelen per deelnemer en zetten dit weer in voor de slecht weer 

accommodatie. Hier de verschillende onderdelen en de benodigde financiën.  

 

 

Onderwerp Wat Opmerking Bedrag 

Skeeleren Kosten voor CK  Bekers, koek en zopie €300,- 

 Slecht weer 
accommodatie, 
gebruik binnenbaan 
schaatsbaan. 

Per keer afnemen a 
€35,- per 
skeelertraining bij 
slecht weer.  
Sleutel halen bij 
Racketcentrum. 

€35,- per keer (in 
2016 1x) 

KBT Kosten voor 
deelname 

Bedrag per 
deelnemer €8,- 
(ongeveer 20 
deelnemers) 

€160,- ongeveer 

 Baanhuur Baanhuur iedere 
zaterdag 16.45-17.45, 
stimulering KBT 

€2500,-? 

Kleding Aanschaf kleding  Investering kleding 
jeugd om ter lease 
aan te bieden. 

€6500,- (schatting) 

Schaatshelmen Samenwerking Azzuri Clubkorting (11%) op 
gecertificeerde 
helmen. 

geen 

  Schaatscovers/sticker
s? 

? 

Jeugdkamp Kamplocatie Ouders betalen €40,- 
per deelnemer 
Club betaalt mee aan 
kamphuis. 

€1000,- 

    

 

 

 
 


