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1 Inleiding 

De Nederlandse IJshockey Bond start vanaf het seizoen 2014-2015 met het 

projectplan Vitale verenigingen.  

 

De doelstellingen van dit projectplan  

- is het periodiek meten en stimuleren van de vitaliteit van de verenigingen binnen 

de Nederlandse IJshockey Bond. Hiermee wordt periodiek de verbeterpunten bij 

de verenigingen inzichtelijk gemaakt. 

- is het periodiek inzichtelijk maken van de vraag naar verenigingsondersteuning 

door de Nederlandse IJshockey Bond. 

- is het doelgericht bij elkaar brengen van verenigingen die elkaar kunnen 

ondersteunen. 

- is het bieden van een leidraad aan de verenigingen bij het opstellen van structuur, 

cultuur en beleid. 

 

Om tot een beeld te komen van de vitaliteit van een vereniging is een online 

vragenlijst opgesteld.  
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2 De Vitale vereniging 

Een vitale sportvereniging is een financieel en organisatorisch gezonde 

sportvereniging met een krachtig bestuur en goed (technisch) beleid die vanuit haar 

eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor 

zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en 

maatschappelijke rol te vervullen. 

 

Algemene criteria 

- De vereniging heeft ambitie om de komende jaren actief te werken aan het 

 verbeteren van haar kwaliteit en professionaliteit. Deze ambitie is aantoonbaar en 

 sluit aan bij de visie en het beleid van de Nederlandse IJshockey Bond. De ambitie 

 is beschreven in een (technisch) beleidsplan, (technisch) jaarplan, marketingplan 

 e.d. 

- De vereniging heeft aantoonbaar haar financiële huishouding op orde en er is 

 sprake van een positief eigen vermogen. 

- De vereniging heeft een (vrijwel) voltallig bestuur met tenminste de dagelijkse 

 bestuursfuncties ingevuld (met name voorzitter, penningmeester, secretaris en 

 bestuurslid technische zaken) en een goede organisatiestructuur met vrijwilligers 

 op de meest vitale posities (jeugdkader, arbitrage, ledenwerving, marketing, 

 evenementenorganisatie). 

- De vereniging staat open voor samenwerking met andere ijshockeyverenigingen 

 op regionaal niveau. Ook ondersteunt de vereniging de samenwerking met de 

 Nederlandse IJshockey Bond met betrekking tot de nationaal teamprogramma’s. 

- De vereniging heeft een goed aanbod van ijsuren verdeeld over de week en in 

 het weekend. 

- De vereniging heeft een actief ledenwervingsprogramma. Dit wervings-

 programma staat onder leiding van een aan het bestuur verbonden 

 wervingscoördinator. 

- De vereniging is in het bezit van en werkt actief met een arbitrageplan. 

- De vereniging hanteert een actief beleid rondom fairplay & respect. 

- De vereniging neemt actief deel aan de bijeenkomsten en seminars die door  de 

 Nederlandse IJshockey Bond worden georganiseerd. 

 

Criteria op het gebied van talentherkenning en ontwikkeling 

- De vereniging beschikt over kader specifiek opgeleid voor junioren (U20 en lager). 

 De  vereniging werkt volgens de principes van het groeimodel van de Nederlandse 

 IJshockey Bond en stemt haar technisch beleidsplan hierop af. 

- De vereniging beschikt minimaal over een gediplomeerde ijshockeytrainer/coach 

 3. De trainers van de juniorenteams en eerste divisieteams staan onder leiding van 

 deze gediplomeerde ijshockeytrainer/coördinator. 
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- De vereniging zet actief ijsuren in uit daluren om meer ijstijd te genereren voor 

 talentontwikkeling. 

- De trainingsuren en wedstrijdtijden voor juniorenteams zijn afgestemd op de 

 leeftijd van de spelers en tijdig afgelopen. Voor de oudste leeftijdsgroepen in de 

 juniorencompetities wordt een eindtijd van 21.00 uur aangehouden. De vereniging 

 biedt voldoende (en efficiënte) trainingen en trainingsuren aan de teams.  

- De vereniging beschikt voor alle leeftijdsgroepen over gediplomeerde trainers 

 (minimaal ijshockeytrainer/coach 2 of vergelijkbaar). 

- De vereniging zorgt voor een goede instroom van nationaal teamspelers. 

- De vereniging werkt samen met andere verenigingen om regioteams samen te 

 stellen en te zorgen voor meer gezamenlijke trainingsuren. Zij zorgt tevens voor 

 gediplomeerd kader (minimaal ijshockeytrainer/coach 2 of vergelijkbaar), die 

 spelers traint en coacht op regionaal niveau. 

- De vereniging heeft een goede samenwerking tussen jeugd en eerste team. 

- Het eerste team acteert op Eredivisieniveau of Eerste divisieniveau. 
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3 Toelichting criteria project vitale verenigingen 

Voor elk criterium waar een vereniging aan voldoet wordt een score toegekend 

volgens een rekenmodel. De vereniging kan naar aanleiding van de score heel goed 

inzichtelijk krijgen waar zij aan moeten voldoen om vitaler te worden. De vereniging 

die eerlijk en objectief de scores invult, kan redelijk eenvoudig inzicht krijgen op die 

onderdelen waar ondersteuning is vereist. Daarbij valt te denken aan ondersteuning 

op technisch vlak, organisatorisch vlak, bestuurlijk vlak, arbitrage, commercieel en 

veilig sportklimaat. 

 

De verenigingen worden beoordeeld op de volgende 12 hoofdcriteria: beleid en 

structuur, sporttechnisch beleid, ledenbehoud en –werving, kaderbeleid, financiën, 

accommodatie, communicatie, samenwerking, topafdeling (eerste team), talent-

ontwikkeling, marketing en public relations en betrokkenheid. Hieronder een korte 

omschrijving van de criteria: 

 

(1) Beleid en structuur 

 

De vitale sportvereniging heeft een goed en actief beleid met een goede structuur. 

Het hoofdcriterium beleid en structuur is onderverdeeld in de onderstaande 

subcriteria: 

- De sportvereniging werkt volgens een algemeen beleidsplan voor de lange termijn 

(meerjarenbeleidsplan). 

- De sportvereniging heeft een beleidsplan waarin onder andere visie op 

breedtesport en topsport wordt omschreven. 

- Het kader van de sportvereniging is bekend met het beleidsplan en hanteert dit. 

- Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit het beleidsplan (en laat de 

dagelijkse praktijk over aan het kader). 

- De sportvereniging werkt altijd volgens een actieplan voor de korte termijn 

(jaarplan). 

- Bij de sportvereniging is altijd een actueel organogram (schematisch overzicht 

van bestuur, commissies en communicatielijnen daartussen) beschikbaar. 

- Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuursleden zijn actuele functieomschrijvingen 

beschikbaar.  

- De sportvereniging organiseert ten minste één algemene ledenvergadering per 

jaar. 

- De sportvereniging heeft beleid omtrent waarden en normen. 
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(2) Sporttechnisch beleid 

 

De vitale sportvereniging heeft een goed en actief sporttechnisch beleidsplan met een 

duidelijke structuur. Het hoofdcriterium sporttechnisch beleid is onderverdeeld in de 

onderstaande subcriteria:  

- De sportvereniging werkt volgens een sporttechnisch beleidsplan voor de lange 

termijn (meerjarenbeleidsplan). 

- De sportvereniging heeft in het sporttechnisch beleidsplan onder andere visie op 

breedtesport en topsport en duidelijke doelstellingen omschreven. 

- Het kader van de sportvereniging is bekend met het sporttechnisch beleidsplan en 

hanteert dit. 

- De sportvereniging beschikt over een technisch coördinator – een betaalde 

(voorkeur) of vrijwillige kracht, die zich bezighoudt met de coördinatie en 

uitvoering van het sporttechnisch beleid. Een persoon die zich met de juiste 

kennis, naast het geven van trainingen ook bezighoudt met het coachen van de 

trainer/coaches.  

 

(3) Ledenwerving en –behoud 

 

  Het aantal leden van een sportvereniging kan mede bepalend zijn voor de vitaliteit 

  van een sportvereniging. Een sportvereniging moet een bepaalde omvang en opbouw 

  hebben om financieel en organisatorisch gezond te zijn. Het hoofdcriterium  

  ledenwerving en –behoud is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: 

- Het ledenaantal van de sportvereniging is stijgend of in ieder geval stabiel. 

- De sportvereniging beschikt over een ledenwervingsplan. 

- De sportvereniging beschikt over een wervingscoördinator. De 

wervingscoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van het lokale 

ledenwervingsplan en een goede uitvoering daarvan. De wervingscoördinator 

heeft als taak het organiseren van ledenwervingsactiviteiten. De 

wervingscoördinator staat nauw in contact met de Nederlandse IJshockey Bond 

om zodoende samen te werken met andere verenigingen. 

- De sportvereniging is in staat nieuwe leden aan te trekken. 

- De sportvereniging is in staat leden te behouden. 

 

(4) Kaderbeleid 

 

De vitale sportvereniging voert actief kaderbeleid, waarmee de kwantiteit van het 

aantal kaderleden wordt gewaarborgd en ook geïnvesteerd wordt in de kwaliteit van 

het kader. Het hoofdcriterium kaderbeleid is onderverdeeld in de onderstaande 

subcriteria: 



Versie 2.0 | Projectplan Vitale verenigingen | 15-08-2014 

PROJECTPLAN VITALE VERENIGINGEN | Pagina 9  

 

- De sportvereniging heeft het vrijwilligersbeleid uitgebreid vastgelegd (richtlijnen 

over hoe om te gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te behouden, te werven). 

- De sportvereniging heeft voldoende niet-technisch kader zoals bestuurs- en 

commissieleden. 

- Het niet-technisch kader beschikt over de juiste competenties voor het uitoefenen 

van haar taken. 

- De sportvereniging heeft voldoende technisch kader (trainers, coaches, 

begeleiders). 

- Het technisch kader beschikt over de juiste competenties en opleidingen voor het 

uitoefenen van haar taken. 

- Het sporttechnisch kader wordt aangestuurd en begeleid door een technisch 

coördinator of een bestuurslid technische zaken. 

- De sportvereniging beschikt over een arbitrageplan goedgekeurd door de 

scheidsrechterscommissie van de Nederlandse IJshockey Bond. 

- De sportvereniging beschikt over een scheidsrechtercoördinator. De 

scheidsrechtercoördinator is verantwoordelijk voor het opstellen van het lokale 

arbitrageplan en een goede uitvoering daarvan. De scheidsrechtercoördinator 

heeft als taak het rekruteren, aanstellen en begeleiden van scheidsrechters, het 

organiseren van opleidingen en bijeenkomsten voor clubscheidsrechters. De 

scheidsrechtercoördinator staat nauw in contact met de 

scheidsrechterscommissie van de Nederlandse IJshockey Bond.  

- De sportvereniging voldoet aan de in (de bijlage van) het sportreglement 

omschreven quotum van clubscheidsrechters. 

 

(5) Financiën 

 

De vitale sportvereniging heeft een goed financieel beleid. Het hoofdcriterium 

financiën is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: 

- De sportvereniging heeft een sluitende begroting die door haar leden is 

goedgekeurd. 

- De sportvereniging heeft een sponsorplan (bestaat onder andere uit richtlijnen 

voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) sponsor). 

- De sportvereniging beschikt over een goede financiële structuur (de vereniging 

voert een solide financieel beleid, met positieve liquiditeit en solvabiliteit). 

- De sportvereniging komt betalingsverplichtingen na. 

 

(6) Accommodatie 

 

De vitale sportvereniging heeft een accommodatie (gehuurd) die voldoet aan de 

wensen. Het hoofdcriterium accommodatie is onderverdeeld in de onderstaande 

subcriteria: 
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- Het aantal ingehuurde ijsuren voldoet aan de behoefte van de sportvereniging. 

(Hoe meer ijsuren u als vereniging heeft, hoe meer u kunt trainen en spelen.) 

- De sportvereniging gebruikt de ijsuren zo efficiënt mogelijk door bijvoorbeeld 

gezamenlijk met verschillende teams te trainen, door bijvoorbeeld het ijs te 

verdelen in stations of gebieden, door bijvoorbeeld samen te werken met 

sportverenigingen in andere disciplines dan ijssport. 

- De sportvereniging maakt gebruik van ijsuren in de daluren (in de ochtend 06:30-

07:30 uur, in de middag voor 17:00 uur). 

- De kwaliteit van de baan sluit aan bij de door de sport gestelde eisen. 

- De aanwezige materialen sluiten aan bij de behoefte van de sportvereniging. 

 

(7) Communicatie 

 

De vitale sportvereniging heeft een goede interne en externe communicatie. Het 

hoofdcriterium communicatie is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: 

- De leden worden van alle ontwikkelingen die hen aangaan op de hoogte 

gehouden. 

- De communicatie tussen de verschillende commissies en tussen bestuur en 

commissies verloopt goed. 

- De communicatie tussen niet-technisch kader en technisch kader verloopt goed. 

- De sportvereniging besteedt veel aandacht aan de communicatie met potentiële 

leden (zoals een flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of contacten met 

scholen). 

- De communicatie tussen de sportvereniging en de bond verloopt goed. De 

sportvereniging reageert adequaat op voorstellen en verzoeken van de bond. 

 

(8) Samenwerking 

 

 De vitale sportvereniging heeft een goede samenwerking met voor hen relevante 

 partijen (bond, gemeente, zusterverenigingen). Het hoofdcriterium samenwerking 

 is onderverdeeld in de onderstaande subcriteria: 

- Een sportvereniging heeft een uitstekende samenwerking tussen jeugdafdeling en 

topafdeling. Deze samenwerking is in het sporttechnisch beleidsplan 

omschreven en wordt nageleefd. 

- De Nederlandse IJshockey Bond heeft het land in drie gelijkwaardige delen – bij 

voorkeur geografisch - ingedeeld. De sportvereniging werkt regionaal met andere 

sportverenigingen samen: bijvoorbeeld gezamenlijk trainen met talenten, 

gezamenlijk trainen met goalies, gezamenlijk opstellen van arbitrageplan en 

uitwisselen van scheidsrechters, gezamenlijke coördinatie specialisaties 

(powerskating, droogtraining, et cetera). Het actief participeren in deze 

samenwerking zorgt voor een verdere ontwikkeling van uw vereniging. Deze 
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samenwerking is in het sporttechnisch beleidsplan omschreven en wordt 

nageleefd. 

 

(9) Topafdeling (eerste team) 

 

De sportvereniging beschikt over een team dat deelneemt aan de Eredivisie en/of de 

Eerste divisie.  

 

(10) Talentontwikkeling 

 

De sportvereniging is sterk actief op talentontwikkeling en levert spelers aan nationale 

teamprogramma’s.  

 

(11) Marketing en public relations 

 

Het bestuur van de sportvereniging zorgt ervoor dat de vereniging in de belangstelling 

staat en blijft. De sportvereniging beschikt over een sponsorwervingscommissie en/of 

marketingmanager. De sportvereniging heeft een sponsorplan (bestaande uit onder 

andere richtlijnen voor benaderen sponsor en/of het aanbod voor de (potentiële) 

sponsor). De sportvereniging is actief bij het werven en behouden van sponsoren en 

hanteert hierbij een uitgeschreven beleid. De sportvereniging beschikt over een 

website en maakt gebruik van social media. De sportvereniging zoekt actief de 

publiciteit op middels social media en lokale mediakanalen (TV, radio, dag- en 

weekbladen).  

 

(12) Betrokkenheid 

 

De sportvereniging is aanwezig op bijeenkomsten van de Nederlandse IJshockey 

Bond. Onder bijeenkomsten worden verstaan: algemene ledenvergadering, 

voorjaarsoverleg, technisch overleg, voorzittersoverleg (Eredivisie). 

 

De sportvereniging is aanwezig op seminars van de Nederlandse IJshockey Bond. 

Onder seminars worden verstaan: workshops, IJshockeycongres, seminars, 

scheidsrechtersbijeenkomsten, supervisorbijeenkomsten. 
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4 Vragenlijsten 
 

Graag willen wij u een aantal stellingen voorleggen die betrekking hebben op de 

hoofdcriteria in het kader van het projectplan Vitale verenigingen. Wij stellen het op 

prijs indien u de tijd neemt deze enquête in te vullen en uiterlijk [datum] te willen 

retourneren. Om een duidelijk en objectief beeld te krijgen van de vitaliteit van uw 

vereniging is het erg belangrijk de vraagstelling zo eerlijk mogelijk te beantwoorden. 

Advies hierbij is om meerdere personen te betrekken bij het beantwoorden van de 

vragen. 

 

4.1  Beleid en structuur 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging werkt volgens een algemeen 

beleidsplan voor de lange termijn 

(meerjarenbeleidsplan). 

   

b. De vereniging heeft een beleidsplan waarin 

onder andere visie op breedtesport en topsport 

wordt omschreven. 

   

c. Het kader van de vereniging is bekend met 

het beleidsplan en hanteert dit. 
   

d. Het bestuur bewaakt actief de grote lijnen uit 

het beleidsplan (en laat de dagelijkse praktijk 

over aan het kader). 

   

e. De vereniging werkt altijd volgens een 

actieplan voor de korte termijn (jaarplan). 
   

f. Bij de vereniging is altijd een actueel 

organogram (schematisch overzicht van 

bestuur, commissies en communicatielijnen 

daartussen) beschikbaar. 

   

g. Voor alle vrijwilligersfuncties en bestuurs-

leden zijn actuele functieomschrijvingen 

beschikbaar. 

   

h. De vereniging organiseert ten minste één 

algemene ledenvergadering per jaar. 
   

i. De vereniging heeft beleid omtrent waarden 

en normen. 
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j. Heeft uw vereniging een verenigingsmanager? 

 Ja    

 Nee 
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4.2  Sporttechnisch beleid 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging werkt volgens een sport-

technisch beleidsplan voor de lange termijn 

(meerjarenbeleidsplan). Het  groeimodel van de 

NIJB wordt hierbij als leidraad gebruikt. 

   

b. De vereniging heeft in het sporttechnisch 

beleidsplan onder andere visie op breedtesport 

en topsport en duidelijke doelstellingen 

omschreven. 

   

c. Het kader van de vereniging is bekend met 

het sporttechnisch beleidsplan en hanteert dit. 
   

d. De vereniging beschikt over een technisch 

coördinator – een betaalde (voorkeur) of 

vrijwillige kracht, die zich bezighoudt met de 

coördinatie en uitvoering van het sporttechnisch 

beleidsplan. 
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4.3  Ledenwerving en -behoud 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. Het ledenaantal van de vereniging is stijgend 

of in ieder geval stabiel. 
   

b. De vereniging beschikt over een 

ledenwervingsplan. 
   

c. De vereniging beschikt over een wervings-

coördinator. De wervingscoördinator is 

verantwoordelijk voor het opstellen van het 

lokale ledenwervingsplan en een goede 

uitvoering daarvan. 

   

d. De vereniging is in staat nieuwe leden aan te 

trekken. 
   

e. De vereniging is in staat leden te behouden. 

 
   

 

Aantal leden 

f. Kruist u onderstaand aan in welke categorie u valt voor wat betreft het aantal spelende leden in de 

leeftijd tot en met 21 jaar: 

 

Categorie A: Aantal spelende leden > 110 
 

Categorie B: Aantal spelende leden > 80  
 

Categorie C: Aantal spelende leden < 80 
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4.4  Kaderbeleid 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging heeft het vrijwilligersbeleid 

uitgebreid vastgelegd (richtlijnen over hoe om te 

gaan met vrijwilligers, hoe vrijwilligers te 

behouden, te werven). 

   

b. De vereniging heeft een (vrijwel) voltallig 

bestuur met tenminste de dagelijkse 

bestuursfuncties ingevuld en een goede 

organisatiestructuur met vrijwilligers op de 

meest vitale posities (jeugdkader, arbitrage, 

ledenwerving, marketing, evenementen-

organisatie). 

   

c. Het niet-technisch kader beschikt over de 

juiste capaciteiten voor het uitoefenen van haar 

taken. 

   

d. De vereniging heeft voldoende technisch 

kader (trainers, coaches, begeleiders). 
   

e. Het technisch kader beschikt over de juiste 

capaciteiten en opleidingen voor het uitoefenen 

van haar taken. 

   

f. De vereniging beschikt over een lokaal 

arbitrageplan. 
   

g. De vereniging beschikt over een 

scheidsrechtercoördinator. De 

scheidsrechtercoördinator is verantwoordelijk 

voor het opstellen van het lokale arbitrageplan 

en een goede uitvoering daarvan. 

   

h. De vereniging voldoet aan de in (de bijlage 

van) het sportreglement omschreven quotum 

van clubscheidsrechters. 

   

 

Gediplomeerde ijshockeytrainer/coaches 

Vult u in het volgende tabel de aantallen gediplomeerde ijshockeytrainer/coach 1, ijshockeytrainer/coach 

2, ijshockeytrainer/coach 3, ijshockeytrainer/coach 4 en ijshockeytrainer/coach 5 in: 
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i. Aantal gediplomeerde ijshockeytrainer/coach 1 
 

j. Aantal gediplomeerde ijshockeytrainer/coach 2 
 

k. Aantal gediplomeerde ijshockeytrainer/coach 3 
 

l. Aantal gediplomeerde ijshockeytrainer/coach 4 
 

m. Aantal ijshockeytrainer/coach 5 (internationaal) 
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4.5  Financiën 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging heeft een sluitende begroting 

die door haar leden is goedgekeurd. 
   

b. De vereniging beschikt over een goede 

financiële structuur (de vereniging voert een 

solide financieel beleid, met positieve liquiditeit 

en solvabiliteit). 

   

c. De vereniging komt betalingsverplichtingen 

na. 
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4.6  Accommodatie 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. Het aantal ingehuurde ijsuren voldoet aan de 

behoefte van de vereniging. 
   

b. De vereniging gebruikt de ijsuren zo efficiënt 

mogelijk door bijvoorbeeld met verschillende 

teams te trainen, door bijvoorbeeld het ijs te 

verdelen in stations of gebieden, door 

bijvoorbeeld gezamenlijk met andere 

ijsgebruikers (kunstrijden, shorttrack) te trainen. 

   

c. De vereniging maakt gebruik van ijsuren in 

daluren (in de ochtend 06:30-07:30 uur, in de 

middag voor 17:00 uur). 

   

d. De kwaliteit van de baan sluit aan bij de door 

de sport gestelde eisen. 
   

e. De aanwezige materialen sluiten aan bij de 

behoefte van de vereniging. 
   

f. De vereniging maakt gebruik van ruimtes voor 

off-ice trainingen. 
   

g. De verenigingsruimte sluit geheel aan bij de 

behoefte van de vereniging. 
   

 

Aantal ijsuren 

h. Kruist u onderstaand aan in welke categorie u valt voor wat betreft het aantal ijsuren door de week 

(exclusief de vrijdagavond): 

 

Categorie A: > 20 uur 
 

Categorie B: 15-20 uur 
 

Categorie C: 10-15 uur 
 

Categorie D: < 10 uur 
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 i. Kruist u onderstaand aan in welke categorie u valt voor wat betreft het aantal ijsuren gedurende het 

 weekend (inclusief de vrijdagavond): 

 

Categorie A: > 18 uur 
 

Categorie B: 12-18 uur 
 

Categorie C: 9-12 uur 
 

Categorie D: < 9 uur 
 

 
 



Versie 2.0 | Projectplan Vitale verenigingen | 15-08-2014 

PROJECTPLAN VITALE VERENIGINGEN | Pagina 21  

 

4.7  Communicatie 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De leden worden van alle ontwikkelingen die 

hen aangaan op de hoogte gehouden. 
   

b. De communicatie tussen de verschillende 

commissies en tussen bestuur en commissies 

verloopt goed. 

   

c. De communicatie tussen niet-technisch kader 

en technisch kader verloopt goed. 
   

d. De vereniging besteedt veel aandacht aan de 

communicatie met potentiële leden (zoals een 

flyeractie, deelname aan sportmarkten en/of 

contacten met scholen). 

   

e. De communicatie tussen de vereniging en de 

bond verloopt goed. De vereniging reageert 

adequaat op voorstellen en verzoeken van de 

bond. 
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4.8  Samenwerking 

 

 Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

 zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging heeft een uitstekende 

samenwerking tussen jeugdafdeling en 

topafdeling. 

   

b. De vereniging werkt regionaal met andere 

verenigingen samen: bijvoorbeeld gezamenlijk 

trainen met talenten, gezamenlijk trainen met 

goalies, gezamenlijk opstellen van arbitrageplan 

en uitwisselen van scheidsrechters, 

gezamenlijke coördinatie specialisaties 

(powerskating, droogtraining, et cetera). 
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4.9  Topafdeling (eerste team) 

 

 Ja Nee  

a. De vereniging beschikt over een team dat 

deelneemt aan de Eredivisie. 
  

 

b. De vereniging beschikt over een team dat 

deelneemt aan de Eerste divisie. 
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4.10  Talentontwikkeling 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging is sterk actief op 

talentontwikkeling en levert spelers aan 

nationale teamprogramma’s. 

  

 

 

 

 b. Kruist u onderstaand aan of spelers van uw vereniging in de volgende nationale teamprogramma´s 

 deelnemen? 

 

U18 
 

U20 
 

Nationaal vrouwenteam 
 

Nationaal mannenteam 
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4.11  Marketing en public relations 

 

Op een schaal van 1 tot 3, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 1 = 

zwak, 2 = gemiddeld, 3 = sterk: 

 

 1 2 3 

a. De vereniging heeft een sponsorwervings-

commissie en/of een marketingmanager. 
   

b. De vereniging heeft een actief  sponsorplan 

(bestaande uit  onder andere  richtlijnen voor 

benaderen sponsor en/of het aanbod voor de 

(potentiële) sponsor). 

   

c. De vereniging beschikt over een website. 

 
   

d. De vereniging maakt structureel gebruik van 

social media om de vereniging en de 

ijshockeysport onder de aandacht te brengen. 

   

e. De vereniging zoekt actief de publiciteit op 

middels social media en lokale mediakanalen 

(TV, radio, dag- en weekbladen).  
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4.12  Eigen beoordeling 

 

 Op een schaal van 0 tot 10, geef aan hoe sterk u uw vereniging inschat. Waarbij 0 = 

 zeer zwak, 10 = zeer sterk: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

 
Zeer zwak 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Zeer sterk 
 

 

Hartelijk dank voor het invullen van de enquete! 
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5 Rekenmodel 

Per hoofdcriterium wordt een score berekend die is gebaseerd op een gewogen som 

van de afzonderlijke vragen. De weging hangt mede af van een aantal objectieve 

factoren, zoals het actuele ledental, het aantal spelende leden op de verschillende 

niveaus en leeftijdscategorieën, het aantal teams in competitie in het lopende en 

voorgaande seizoenen, de grootte van het 'achterland', et cetera. Hieruit rolt per 

hoofdcriterium een cijfer tussen 1 en 10. De vitaliteit van de vereniging wordt 

vastgesteld door een gewogen gemiddelde te nemen van deze cijfers. De bijdrage 

van de afzonderlijke hoofdcriteria aan de vitaliteitsscore is als volgt : 

 

1. Beleid en structuur: 15% 

2. Sporttechnisch beleid: 10% 

3. Ledenwerving en -behoud: 10% 

4. Kaderbeleid: 10% 

5. Financiën: 10% 

6. Accommodatie: 5% 

7. Communicatie: 5% 

8. Samenwerking: 5% 

9. Topafdeling: 5% 

10. Talentontwikkeling: 10%  

11. Marketing en public relations: 5%  

12. Betrokkenheid: 10% 

 

Verenigingen met een vitaliteitscore hoger dan 8 zijn vitaal. 

Verenigingen met een vitaliteitsscore lager dan 6 zijn niet vitaal. 

Verenigingen met een vitaliteitsscore tussen 6 en 8 zijn nog niet vitaal maar hebben 

voldoende potentie om, mede met extra ondersteuning van de Nederlandse 

IJshockey Bond, vitaal worden. 
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6 Beloning vitale verenigingen 

De uiteindelijke beloning voor een vitale vereniging is die vitaliteit! Een vitale 

vereniging profiteert altijd meer van de eigen vitaliteit dan van ongeacht welke (extra) 

inspanning van de zijde van de bond!  

De eventuele extra ondersteuning die de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) op 

basis van de vitaliteitsscore aan een vereniging geeft, is geen beloning voor goed 

presteren, maar een bijdrage aan het streven van de verenigingen om het beste uit 

zichzelf te halen.  

 

De mate en aard van ondersteuning hangt af van de vitaliteitsscore, maar ook van de 

score op de afzonderlijke hoofdcriteria. 

 

Basisondersteuning die de NIJB regelt voor verenigingen is onder andere: 

- De NIJB organiseert en verzorgt ijshockeytrainer/coachopleidingen op niveau 1, 

 2, 3 en 4. 

- De NIJB verzorgt opleidingen voor scheidsrechters en supervisors. 

- De NIJB kan spelers en (club-)scheidsrechters uitnodigen voor nationale en 

 internationale (bij-)scholingen. 

-  De NIJB zorgt voor ondersteuning middels diverse beleidsstukken (groeimodel) en 

 technische ondersteuning via coaches corner en andere zaken via de website van 

 de NIJB. 

 

Verenigingen met een vitaliteitsscore tussen 6 en 6.5 komen in aanmerking 

voor de volgende extra ondersteuning: 

- De NIJB kan zorgen voor een adviserende ondersteuner die de vereniging met 

 raad en daad terzijde kan staan. 

- De NIJB kan zorgen voor trainingsaccommodatie bij het nationale trainingscentrum 

 voor selecties en regioteams (indien van toepassing). Normaliter trainen 

 regioteams in hun eigen regio. 

 

Verenigingen met een vitaliteitsscore tussen 6.5 en 7 komen in aanmerking 

voor de volgende extra ondersteuning: 

- De NIJB kan zorgen voor een adviserende ondersteuner die de vereniging met 

 raad en daad terzijde kan staan. 

- De NIJB kan zorgen voor trainingsaccommodatie bij het nationale trainingscentrum 

 voor selecties en regioteams (indien van toepassing). Normaliter spelen 

 regioteams in hun eigen regio. 

- De NIJB kan trainers uitnodigen om stageprojecten te volgen bij NIJA-talent-

 trainers. 

- De NIJB kan op aanvraag gasttrainers bij trainingen op verenigingsniveau 

 beschikbaar stellen. De insteek hierbij is naast het trainen van spelers ook het 
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 trainen van trainers. Doelstellingen van gastbezoeken worden samen met 

 vereniging en NIJB vooraf helder geformuleerd. 

 

Verenigingen met een vitaliteitsscore tussen 7 en 7.5 komen in aanmerking 

voor de volgende extra ondersteuning: 

- De NIJB kan zorgen voor een adviserende ondersteuner die de vereniging met 

 raad en daad terzijde kan staan. 

- De NIJB kan zorgen voor trainingsaccommodatie bij het nationale trainingscentrum 

 voor selecties en regioteams (indien van toepassing). Normaliter trainen 

 regioteams in hun eigen regio. 

- De NIJB kan trainers uitnodigen om stageprojecten te volgen bij NIJA-talent-

 trainers. 

- De NIJB kan op aanvraag gasttrainers bij trainingen op verenigingsniveau 

 beschikbaar stellen. De insteek hierbij is naast het trainen van spelers ook het 

 trainen van trainers. Doelstellingen van gastbezoeken worden samen met 

 vereniging en NIJB vooraf helder geformuleerd. 

- De NIJB vergoedt in fasen het cursusgeld dat verenigingen betalen aan de 

 opleiding van de ijshockeytrainer/coach 3, die leiding heeft over jeugd binnen 

 die vereniging (10% terug na ieder jaar (tot na 5e jaar = totaal 50%) dat trainer 

 voor vereniging deze functie heeft bekleed en alle activiteiten heeft helpen 

 uitvoeren die bij een vitale vereniging horen). 

- De NIJB kan jaarlijks, ter beoordeling van de NIJB, trainers naar stages of 

 seminars in het buitenland uitzenden. 

- De NIJB kan kortingen verstrekken aan trainers bij deelname aan binnenlandse 

 workshops en seminars. 

 

Verenigingen met een vitaliteitsscore tussen 7.5 en 8 komen in aanmerking 

voor de volgende extra ondersteuning: 

- De NIJB kan zorgen voor een adviserende ondersteuner die de vereniging met 

 raad en daad terzijde kan staan. 

- De NIJB kan zorgen voor trainingsaccommodatie bij het nationale trainingscentrum 

 voor selecties en regioteams (indien van toepassing). Normaliter trainen 

 regioteams in hun eigen regio. 

 

Verenigingen met een vitaliteitsscore vanaf 8 en hoger komen in aanmerking 

voor de volgende extra ondersteuning: 

- Nog nader in te vullen. 


