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Bijeenkomst wervingscoördinatoren 
woensdag 24 juni 2015 

De technisch directeur heet een ieder welkom en stelt vast dat de wervings-
coördinatoren in de komende jaren een belangrijke rol gaan vervullen binnen de 
ijshockeyverenigingen. De rapportage ‘Uit liefde voor de sport’ van Joep Meijsen en 
Ruud Bruijnesteijn laat een dalend beeld van het ledental zien. De activiteiten van de 
wervingscoördinatoren zullen zich de komende jaren met name richten op het werven 
van spelende leden. Dit platform moet gaan zorgen voor structuur in het werven van 
leden, waarbij structureel gebrainstormd zal worden. De bijeenkomst van vanavond is 
bedoeld om ideeën aan te reiken die mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij het werven 
van leden. De clubs zullen handen en voeten moeten geven. Het zijn de clubs die op 
de werkvloer actief moeten gaan zijn.  

De technisch directeur brengt naar voren dat hij 
een Dropbox-account heeft aangemaakt, waarin 
alle documenten en bestanden in mappen 
gedeeld kunnen worden. Boris Hilberdink van 
Amstel Tijgers gaat een presentatie geven over 
marketing binnen het ledenwervingsprogramma. 
Cain Doedee gaat een presentatie geven over 
schoolsportactiviteiten. 

De technisch directeur heeft een bespreking 
gehad met de Koninklijke Nederlandsche 
Schaatsenrijders Bond (KNSB). Met de KNSB 
gaat de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) 
een actie opzetten om zoveel mogelijk leden 
naar de ijsbanen te krijgen. Op de service-
pagina van de website van de NIJB is al veel 
wervingsmateriaal beschikbaar. De clubs wordt 
gevraagd om input te leveren op de vraag wat 
de NIJB voor de clubs zou kunnen betekenen, 
om input te leveren op best practices die binnen 
de clubs succesvol zijn geweest (bestaande 
expertise). De documenten en presentatiesheets 
van vanavond worden via de Dropbox-account 
beschikbaar gesteld. 

De technisch directeur neemt met de 
wervingscoördinatoren het stappenplan uit het 
handboek Ledenwerving van Rotterdam 
Sportsupport door (figuur). 

In drie jaar moet een ledengroei van 30% tot 
45% mogelijk zijn. De technisch directeur stelt 
vast dat de wervingscoördinatoren moeten 
zorgen voor voldoende vrijwilligers binnen de 
vereniging, die inzetbaar zijn bij de 
ledenwervingsacties. In een eerdere brief van de 
NIJB staat een takenlijst voor de functie van 
ledenwervingscoördinator opgenomen. 
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Samenwerken stimuleert en enthousiasmeert. Clubs moeten inzichtelijk maken hoeveel 
leden er zijn en hoeveel ledengroei (target) de doelstelling gaat worden. Daarnaast moet 
gekeken worden of er binnen de club budget is voor ledenwervingsacties. Sterkten moeten 
worden ingezet, zwakten moeten worden aangepast. 

De technisch directeur geeft een korte toelichting op schoolsportactiviteiten die dit jaar in 
Eindhoven succesvol zijn geweest. Clubs moeten vaststellen wat de doelgroep is. Met welke 
leeftijd willen we aan de slag. Clubs moeten bepalen binnen welke straal je actief wilt gaan 
werken en hoe je de potentiële leden wilt bereiken. In diverse materialen staat al beschreven 
waarom de ijshockeysport zich onderscheid van andere sporten. De clubs kunnen ook 
nadenken waarin zij zich onderscheiden ten opzichte van andere sportverenigingen. Clubs 
moeten nadenken over wie je benadert (bijvoorbeeld ouders). Onderzocht moet worden 
welke communicatiekanalen je het beste zou kunnen gebruiken. Hopelijk is er binnen de 
groep een deskundige op social media te vinden. Clubs moeten op zoek gaan naar 
ondersteunende organisaties. Daarnaast moeten ze op zoek gaan naar sponsoren die willen 
financieren in het ledenwervingsprogramma van de club. Gekeken moet worden naar 
ledenwervingsactiviteiten die in het verleden zijn georganiseerd en waarom ze succesvol zijn 
geweest. Zoals de klasgenotendag in Eindhoven tijdens de presentatie van het 
ledenwervingsprogramma van de IIHF door Darryl Easson. Nagedacht moet worden of de 
NIJB haar naam moet verbinden aan de lokale activiteiten. Stel een goed plan op (op basis 
van de acht stappen) en gebruik het plan om partijen (zoals vrijwilligers) aan te trekken. 

Eindhoven vraagt of het plan van Rotterdam Sportsupport toepasbaar is op alle sporten 
hetgeen door de technisch directeur wordt bevestigd. Amsterdam vraagt naar kennis over de 
beschikbare subsidies. Amsterdam vraagt tevens naar input op continuïteit (binden maar met 
name (blijven) boeien van leden). Informatie moet worden gedeeld over effectieve acties in 
het kader van ledenbehoud. 

Presentatie Boris Hilberdink – Amstel Tijgers 
Bij de start had Amsterdam 177 leden, het jaar daarop had Amsterdam 224 leden, het 
afgelopen jaar is dat aantal gegroeid naar 253 leden. Boris kwam met zijn twee kinderen bij 
Amstel Tijgers terecht. Als ouder was hij verkocht, omdat zijn kinderen verkocht waren. Hij 
merkte al gauw dat de sfeer en cultuur binnen de vereniging verbeterd moest worden. 
Belangrijk is geweest dat de huidige voorzitter ervan overtuigd was dat de vereniging een 
verandering aan moest gaan. Ouders gaan met hun kinderen naar hun club. Die willen dat 
hun kinderen plezier hebben, dat hun kinderen vaardigheden aanleren. Eerst is een visie 
ontwikkeld, daarna is een beleidsplan ontwikkeld. Het beleidsplan beoogt: plezier staat 
bovenaan. De club heeft zich daarbij geprofileerd in de hoek waarbinnen de club leden wilde 
werven. Het doel was een juiste cultuur te bepalen en ouders en kinderen daarop aansluiten. 
Gestart is met het uitnodigen van scholen bij wedstrijden. Amstel Tijgers is met 
Eredivisiespelers naar daartoe uitgekozen scholen gegaan waarop kinderen werden 
uitgenodigd om naar Eredivisiewedstrijden te komen kijken. Dit heeft geresulteerd in 45 
aanmeldingen voor de ijshockeyschool. Bij de entree had Amstel Tijgers tijdens de 
wedstrijden een informatiestand ingericht. Via de school is een mail gestuurd naar alle 
ouders. De scholen werden bezocht met ijshockeyers in uitrusting en een stapel vrijkaarten. 
(Heerenveen merkt op dat tijdens die wedstrijden jeugdspelers op het ijs kwamen.) Je moet 
wel laten zien hoe leuk ijshockey kan zijn, waarbij agressie op het ijs zoveel mogelijk 
voorkomen moet worden. Boris heeft clubs er telkens op aangesproken dat er een 
ledenwervingsactie in huis was. Zorg ervoor dat je een duidelijke, sterke visie ontwikkelt dat 
gezamenlijk gedragen wordt, aldus Boris. In het kader van marketingactiviteiten zijn de 
volgende zaken georganiseerd: op de ijsbaan zichtbaar laten weten dat er een 
ijshockeyschool is (door middel van twee boardingposities en posters op A3-formaat), 
mensen moeten minimaal drie keer een uiting tegenkomen, op de regio-ijsbanen, de scholen 
en kinderdagverblijf via ouders (eigen netwerk) zijn posters gehangen even zo in (ijshockey-
)winkels. Via social media is elke twee weken een happening-berichtje verspreid (bedoeld 
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om de gemeenschap te betrekken om ook actief te worden). Foto en artikel is via e-
mailbestand van de club kant en klaar aangeleverd om te ‘posten’. Sommige clubs werken 
met groepapps. Amstel Tijgers heeft gebruik gemaakt van E-mail-kanaal, facebook-kanaal. 
De website van Amstel Tijgers is volledig gericht op nieuwe leden. Foto’s en artikelen 
moeten aansluiten op de cultuur die je wilt uitademen. Utrecht heeft een aparte website 
gemaakt voor de ijshockeyschool alleen. Amstel Tijgers heeft ervoor gekozen om alleen de 
term ijshockeyschool te gebruiken. Amstel Tijgers heeft PR verzorgd in de regio via de lokale 
media. Eindhoven heeft dit ook gedaan bij de organisatie van een clinic. Amstel Tijgers heeft 
de streethockeyclub betrokken. Bovendien is een betrokken vrijwilliger gevonden die de 
ouders bij de ijshockeyschool welkom heet, et cetera. Bij de ijshockeyschool stelt Amstel 
Tijgers tweedehandse spullen beschikbaar. Bij Den Bosch mogen de spelers die doorgaan 
de stick houden. Eindhoven stelt voor om prijzen en aanbod op een rij te zetten. Bij 
Amsterdam worden kinderen gescout en laat deze kinderen in wedstrijden meedoen. 
Kinderen mogen een heel seizoen meedoen zonder dat ze contributie betalen. Er is een 
Tigers Funteam (vanaf 10+-jaar) opgericht waarmee een regiocompetitie wordt 
georganiseerd. Er wordt bewust geinvesteerd op het punt dat kinderen toestromen en 
vervolgens kunnen instromen naar de competities. Eindhoven geeft aan dat ook bij 
prestatiegericht spelen volume nodig is. 

Investeren in de ijshockeyschool, Tigers Funteam en streethockey met de juiste cultuur en 
de juiste marketingactiviteiten is in Amsterdam succesvol gebleken. Ook worden wedstrijden 
voor hockey dads georganiseerd met daarna een gezellig drankje voor het saamhorig-
heidsgevoel. Er worden wedstrijdjes organiseren voor ouders. Ouders gaan met elkaar naar 
buitenlandse toernooien (ouders zoeken leuke accommodaties op). Zorg voor een goede 
uitstraling (kies daarop je sponsoren uit) is de opmerking van Boris. Heb in beeld de 
ontwikkeling van kinderen en de cultuur die daarbij hoort. Er is een specialist die precies 
weet wat kinderen per leeftijdsgroep aan behoeften heeft. Belangrijk is spelen met plezier, 
dat alle kinderen zoveel mogelijk even vaak op het ijs staan. Bij aanvang van het seizoen 
wordt in Amsterdam een open dag georganiseerd waarbij de visie van de club wordt 
uitgedragen. Den Bosch mist iemand binnen de vereniging die de leden hierop aanspreekt. 
Wat raak je aan leden kwijt als je dit doet, vraagt Den Bosch zich af. Boris geeft aan dat je 
moet zorgen dat de beoogde doelgroep de meerderheid gaat voeren.  Het beleidsplan van 
Amsterdam staat op de website. 

De technisch directeur voert gesprekken met de VKN en de KNSB. De NIJB en de KNSB 
gaan samenwerken om leden te werven. De VKN is enthousiast over de plannen van de 
NIJB/KNSB. Vanmorgen is gesproken over een pilot in twee gemeenten in Nederland, te 
weten in Eindhoven en Tilburg. In Eindhoven bestaat de dreiging van sluiting van de ijsbaan. 
Verenigingen in Eindhoven hebben zich gebundeld tot behoud van de ijsbaan in Eindhoven. 
De focus moet zijn hoe we kinderen enthousiast maken om naar de ijsbanen te komen. Er 
moeten stappen worden ondernomen om vanuit de schaatsschool een volwaardig lid te 
worden. Binnen de schaatsschool wordt de diversiteit aan ijssporten geboden. Cain Doedee 
geeft vanavond een presentatie over verschillende schaatsschoolacties. Eerst moeten 
kinderen goed leren schaatsen. Per weekend kunnen ze van ijssport veranderen. De 
ijssporten maken daarbij gezamenlijk van de ijstijd gebruik. Uiteindelijk gaat een kind een 
keuze maken. Deze keuze hoeft hij echter niet direct te maken. De technisch directeur geeft 
mee dat partijtjes organiseren door kinderen het meest op prijs worden gesteld. In Eindhoven 
zijn diverse schaatsscholen (voor ijshockeyers, hardrijders, shorttrackers). Dit zal ook in 
andere steden het geval zijn. In Amsterdam is de ijshockeyschool relatief vol (60 kinderen). 
Met 60 kinderen kun je de ijsbaan in vier delen opdelen en in de breedte partijtjes spelen, 
stelt de technisch directeur voor. Maar dan moet je wel extra ijs hebben naast de 
ijshockeyschool. Of je zoekt een combinatie tussen de ijshockeyschool en de aspirant-leden. 
De KNSB stelt voor om een goede pilot neer te zetten in Eindhoven en Tilburg. Na een trial 
en error wordt een plan opgesteld en gepresenteerd bij alle ijsbanen in Nederland. Ook in de 
acties moet samenwerking worden gecreëerd. Neem bijvoorbeeld de vriendjesdag. De 
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ijssportverenigingen zouden gezamenlijk een vriendjesdag kunnen organiseren. Als het goed 
is moeten ijsbanen hier blij van worden. Het zorgt per slot van rekening voor bezoekers aan 
de ijsbanen. Boris geeft aan dat Amsterdam contact heeft met de Jaap Edenbaan om een rol 
te willen hebben in de geboden horeca. De doelstelling is om de diverse partijen bij elkaar 
brengen. Hoe krijgen we vat op de samenwerking, van schaatsschool, naar ijshockeyschool, 
naar volwaardig lid. In Zoetermeer is op een dag verschillende disciplines georganiseerd. Na 
een jaar maakt een lid in Zoetermeer de stap naar volwaardig lid. Boris geeft mee dat 
duidelijk in het plan moet worden meegenomen: beleving! De technisch directeur heeft 
besproken om alle partijen mee te nemen in het brainstormen, om bijvoorbeeld de 
Fontysscholen train-de-trainer-opleidingen aan te bieden (schoolschaatsen), de horeca uit te 
nodigen om mee te denken. De schaatsschool zou op wekelijkse basis moeten plaatsvinden, 
de activiteiten op bepaalde momenten in het seizoen. Utrecht heeft tijdens trainingen drie 
leeftijdscategorieën tegelijk op het ijs staan. Amsterdam vraagt zich af of dit onderwerp niet 
eerder thuishoort bij de technische commissie van een club. De wervingscoördinatoren gaan 
wel zorgen dat een en ander georganiseerd gaat worden, de technische commissie niet, is 
de mening van de technisch directeur. Zoetermeer stelt vast dat veelal gebruik gemaakt zal 
worden van daluren. Tijdens daluren is het niet eenvoudig om de vrijwilligers beschikbaar te 
hebben. De technisch directeur geeft aan dat ook nazorg een belangrijke zorg is. De pilot 
van de NIJB/KNSB start aankomend seizoen. De technisch directeur stelt voor dat de clubs 
meteen worden geïnformeerd over de resultaten van de pilots.  

De technisch directeur stelt voor dat de clubs met het idee aan de slag gaan maar wel de 
NIJB en de KNSB informeren. Eindhoven geeft aan dat nu al de begrotingen worden 
opgesteld. Belangrijk is derhalve dat informatie zo spoedig mogelijk beschikbaar komt. De 
technisch directeur geeft aan dat ook duidelijk moet worden hoe duur het gaat zijn en wat het 
oplevert.  

Utrecht heeft als tussenstap het lidsoort trainingslid. Eindhoven concludeert de volgende 
stappen: (1) evalueren van schaatsschool, (2) werven van leden en (3) samenwerking 
zoeken. Voor de vakantie moeten ideeën worden bedacht, na de vakantie gaat de pilot 
draaien. Utrecht vraagt om een open dag tijdens de pilot opdat clubs kunnen meekijken. De 
technisch directeur stelt voor om eerst de resultaten van de pilot af te wachten, maar al wel 
partijen warm te maken. Amsterdam is van mening dat een en ander eerst besproken moet 
worden met de technische commissie. Hoe krijgen we kinderen naar de ijsbanen. 
Amsterdam zou graag daarbij de hele beleving willen betrekken opdat de ijsbanen meer 
wakker worden. 

Presentatie Caine Doedee – stagiaire NIJB 
Caine Doedee is aan het afstuderen aan de SPECO Sport & Media op het project 
schoolschaatsen. Daaruit is de structuur van de pilot voortgekomen. De pilot met 8 scholen 
in Eindhoven was succesvol. De voorbereiding was echter kort. Alle scholen waren echter 
direct positief. Een langere voorbereiding is echter wel noodzakelijk. Kinderen hebben een 
langere voorbereiding nodig. Caine presenteert een aantal cijfers op basis van een enquête 
(contact met docent) onder de kinderen wat ze ervan vonden. In totaal deden 436 kinderen 
mee, 34 leden zijn blijven ijshockeyen. Cain geeft een toelichting over andere acties: 
schoolschaatsen, vriendjesdag/ familiedag/ klasgenotendag (Boris geeft aan dat elke 
ijshockeyschooldag in Amsterdam vriendjesdag is, maar deelname van vriendjes wel vooraf 
gemeld moet worden), profileren tijdens vrijschaatsen (zorgen voor informatiestands), 
kidsspeelplezier (ijs ruw maken, zonder schaatsen op het ijs spelletjes organiseren), 
daarnaast is ruimte voor eigen acties/ideeën. 

De technisch directeur stelt voor om de animatiefilm op de websites van de clubs te 
plaatsen. De volgende bijeenkomst van de wervingscoordinatoren vindt plaats op 16 
september 2015. E-mailadressen van de wervingscoordinatoren zullen worden uitgewisseld. 
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Dropbox-account en mappen worden aangemaakt. De bedoeling is om documenten met 
elkaar delen, om ledentallen (kengetallen) te delen. De wervingscoördinatoren moeten over 
een en ander in overleg met het clubbestuur. De technisch directeur vraagt wat de NIJB voor 
de clubs kan betekenen. De clubs stellen voor dat zoveel mogelijk aan materiaal 
(promotiefilmpjes, plannen, et cetera) wordt gedeeld door een bibliotheek op te stellen via 
Dropbox. 

Presentielijst 
Theo van Gerwen – technisch directeur NIJB 
Caine Doedee - stagiaire NIJB 
Wilma Olijhoek – office manager NIJB (notulist) 
Stijn Wijma – Enschede Lions 
Boris Hilberdink – Amstel Tijgers 
Mandy Gooijer – Heerenveen Flyers 
Marga Scheening – Heerenveen Flyers 
Martine Salfischberger – Red Eagles Den Bosch 
Deyana van Muilekom – Red Eagles Den Bosch 
Wendy Hooijmans – Red Eagles Den Bosch 
Paul Fondse – Nijmegen Devils 
Sjors Vermeulen – Eindhoven Kemphanen 
Nick Dedden Wuffen – Eindhoven Kemphanen 
Marianne van Zanten – Dragons Utrecht 
Ronald Bos - Zoetermeer Panters 


