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lidmaatschap bestuur IJCE
Willem Maris, voorzitter, 
contact met andere 
bestuursleden mogelijk

1

in overleg met andere bestuursleden 
taken verdelen. Voorkeur gaat uit met 
betrokkenheid bij jeugd en/of 
wedstrijdrijden

vergaderen 1x per maand 
plus ca 2u per week diverse 
bestuurlijke zaken

gehele jaar door, 
m.u.v. juli/augustus

teamplayer, brede kennis 
van de vereniging of 
bereid zich dat eigen te 
maken, beleidsmatig 
ingesteld

één van de 
bestuursleden

bestuur draagt kandidaat voor aan de 
algemene ledenvergadering. Deze 
benoemt kandidaat.

lidmaatschap of voorzitter 
Technische Commissie

Martijn Willemsen, Bas Kok 
(bestuurslid technisch 
beleid)

2 of 3

bevorderen deskundigheid trainers, 
bevorderen samenwerking trainers, 
afstemming trainingsprogramma's tussen 
de diverse sporten en tussen de diverse 
trainingsgroepen langebaan, contact met 
bestuurslid technische zaken

ca 6 u per maand
vooral tijdens 
langebaanseizoen

kennis van opleidingen en 
bijscholingsmogelijkheden 
voor trainers, kennis van 
de wedstrijdsport, 
stimulerend, motiverend 
en teamplayer 

Martijn Willemsen of 
Bas Kok

vacature is ontstaan wegens beëindiging 
door Jos Goudsmit en vervolgens door 
Jolanda Wiepking

deelname proces opstellen 
Toekomstvisie IJCE na 2021

het bestuur
een stuk 
of 5

in overleggroep meedenken een keer of vier
van maart tot 
oktober 2021

beleidsmatig denken, 
kennis van verenigingen, 
visie op IJCE

voorzitter IJCE
proces is gestart, maar mede vanwege 
corona stilgevallen

praktische voorbereiding 75-
jarig jubileum 27 november 
2021

Marianne Vincken, 
bestuurslid activiteiten

3 tot 5
in afstemming met de reeds aanwezige 
jubileumgroep het programma voor 27 
november 2021 praktisch voorbereiden 

ongeveer 1x per 2 maanden
oktober en 
november 2021

praktisch ingesteld, 
handen uit de mouwen

bestuurslid 
activiteiten Marianne 
Vincken, Gosia Aert-
Sieniuc

zoals plaatsen geluidsinstallatie, 
toegangscontrole, aanbrengen 
clubbanners, slingers hangen e.d.

beheer clubkleding
aangemeld door Adriaan 
Mellema

1
voorraadbeheer, onderhoud, uitgifte, 
inname, borg

2x4 weken à 2 uur (aan 
begin en einde 
langebaanseizoen)

begin en einde 
seizoen

administratief, accuraat, 
communicatief

bestuur of Imke van 
der Steen

na stoppen Adriaan Mellema, doet nu 
Imke van der Steen dit in haar 
eentje.Versterking is dringend nodig

sponsoring stimuleren bestuur/pr 2 sponsorbeleid voltooien en mee uitvoeren
1 à 2 uur per week 
gedurende 20 weken in 
seizoen

kan gehele jaar door
communicatief, creatief, 
commercieel

bestuurslid PR Ard 
Kuijpers of voorzitter

na enkele jaren succes, nu stilstand 
wegens geen bemensing. We missen 
kansen!

beheerplan shorttrackkussens
Imke van der Steen en 
Willem Maris, voorzitter

1 of 2
contacten met ijssportcentrum, KNSB, 
gemeente en leverancier kussens. 
Sponsoring kosten kussens

ca 2 u per maand kan gehele jaar door
communicatief en  
commercieel 

Imke van der Steen 
KNSB verscherpt periodiek de eisen voor 
baanbeveiliging. Dit vergt actie en 
financiën van vereniging

beheer IJCE-magazijn onder 
tribune

bestuur en Annemarie de 
Vries

3
orde op zaken stellen zodat alles weer 
overzichtelijk is gerangschikt

1 à 2 keer per jaar 
gedurende een uur of 4

na afsluiten 
langebaanseizoen

praktisch ingesteld, 
handen uit de mouwen

bestuurslid, Jacobine 
Pieper of Annemarie 
de Vries

1x per jaar is zo'n opknapbeurt dringend 
nodig

"back office" catering, 
inschrijvingen e.d. in 
jurytoren

organisatoren activiteiten, 
wedstrijdcommissie

2
catering, inschrijvingen, medailles, 
uitslagen bij diverse clubactiviteiten

 ca 3 uur per activiteit
voor, tijdens en na 
clubactiviteiten

huishoudelijk en 
administratief

bestuur, wedstrijdcie.
afstemmen met wecie en bestuurslid 
activiteiten Marianne Vincken

fotograaf/filmer bestuur/public relations 1

foto's en films maken tijdens activiteiten 
en evenementen. Beschikbaar stellen aan 
beheerders media (website, monitor hal, 
twitter, youtube e.d.)

gemiddeld ca 3 uur per 
activiteit (nadere info bij Gert-
Jan van Nisselrooij)

gespreid over hele 
seizoen

kennis van onze sporten 
en van fotografie. Eigen 
apparatuur

bestuurslid PR, 
eventueel Gert-Jan 
van Nisselrooij

voorlopig springt Marte Willemsen bij. 
Graag versterking.

administratiewerkzaamheden 
basisscholenschaatsfestijn

Peter Henning 2 in overleg met BSF-cie 4 uur per week september-november administratief, accuraat
Peter Henning en 
Huub Ulrich

opvolging van bestaande vrijwilligers
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