
VACATURE NEEM CONTACT OP MET
AANTAL 
MENSEN

TAKEN UREN WANNEER
BENODIGDE 
VAARDIGHEDEN

EERSTE OPVANG 
DOOR

OPMERKING

schaatstrainers SL2 Martijn Willemsen, Bas Kok 
(bestuurslid technisch 
beleid)

2 of 3 training geven ca 2 uur per week gedurende 
langebaanseizoen

bij voorkeur SL2 diploma 
of bereid de cursus te 
volgen

Bas Kok nadere informatie o.a. bij Jolanda 
Wiepking

assistenten voor jeugd 
langebaan

Ruud Vullers 2 of 3 inspringen bij schaatsen aan doen, uit 
doen, probleempjes oplossen

2 tot 3 uur per week tijdens training op 
zaterdagochtend 
en/of maandagavond

hulpvaardig ingesteld Ruud Vullers of Gosia 
Aerts

kennis van schaatsen niet nodig, een 
helpend handje ontlast de trainer

scheidsrechter langebaan voor 
regionale of gewestelijke 
wedstrijden

Martijn Willemsen of Bas 
Kok

2 bereidheid om opleiding te volgen en 
daarna functie te vervullen bij wedstrijden 
in Zuid Nederland

op zaterdag- of 
zondagavonden

gediplomeerd, voor 
vereisten zie onze website 
of website KNSB

Martijn Willemsen of 
Bas Kok

nb: cursus is reeds gestart maar er komt 
waarchijnlijk nog een ronde.

correspondent wedstrijden bestuurslid PR en 
communicatie of Frans Beks

1 bij de wedstrijdrijders informatie ophalen 
over verloop wedstrijden c.a. Publicatie 
op website of in Baankrabbels

1tot 2u per week gedurende 
langebaanseizoen

communicatief, bij 
voorkeur bekend bij 
wedstrijdrijders

Marianne Vincken, 
Frans Beks of Lex 
Beusen

doel is om de kloof tussen het recreatieve 
schaatsen en het wedstrijdgebeuren te 
verkleinen

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 technisch beleid

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

versterking Technische Commissie zeer 
dringend en zeer noodzakelijk. Denk aan 
indelen trainingsgroepen, onderlinge 
afstemming trainers en trainingsgroepen 
e.d.

lid bestuur IJCE Willem Maris 1 of 2 in onderling overleg met collega-
bestuursleden te bepalen

ca 6u per maand vanaf voorjaar 2022, 
het hele jaar door

communicatief, 
beleidsmatig, kennis van 
de vereniging, 
samenwerken

Willem Maris verkiezing op eerstvolgende Algemene 
Ledenvergadering, bestuur moet kandidat 
voordragen

versterken comité 
Schaatsnacht van Eindhoven

Hans Jansen, Willem Maris, 
Johan Feenstra (bestuurslid 
activiteiten)

4 tot 6 vooral praktische klussen op de avond zelf 
(inschrijvingen, medailles, 
toegangscontrole e.d)

 2 tot 3 voorbereidende 
besprekingen en de avond 
zelf.

oktober, november 
en 27 december.

praktisch ingesteld, 
handen uit de mouwen

Hans Jansen wegens vertrek van viertal vrijwilligers

beheer clubkleding Imke van der Steen, Willem 
Maris

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

Imke van der Steen doet dit in haar 
eentje.Versterking is dringend nodig

sponsoring bestuurslid Johan Feenstra 
of Ronald Zwart

2 sponsorbeleid voltooien en mee uitvoeren wisselend, gemiddeld 1 uur 
per week gedurende hele jaar

kan gehele jaar door communicatief, creatief, 
commercieel

Ronald Zwart na enkele jaren succes, missen we nu 
kansen! Ronald trekt er al flink aan.

vernieuwen baanbeveiliging 
shorttrack

Imke van der Steen en 
Willem Maris, voorzitter

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

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

Imke van der Steen IJCE moet op 1 april 2023 voldoen aan de 
geldende baanbeveiliging. Dit vergt actie 
en financiën van vereniging

beheer IJCE-magazijn onder 
tribune

bestuur, Annemarie de Vries 
of Ruud Vullers

3 verantwoordelijk voor opgeruimd 
magazijn. 1 à 2 keer per jaar een stuk of 
drie vrijwilligers oproepen om orde op 
zaken stellen

maandelijkse korte inspectie 
en 1 à 2 keer per jaar 
gedurende een uur of 4

tijdens en na 
afsluiten 
langebaanseizoen

kennis van de inventaris 
van IJCE, houden van 
'opgeruimd staat netjes', 
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 en 
communicatie, 
Marianne Vincken

voorlopig springt Marte Willemsen bij. 
Graag versterking.
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