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Terugblik op de winter 2021-2022 
Ook dit jaar was gekleurd door Corona. Maar in tegenstelling tot het vorige jaar 
hebben we met de nodige aanpassingen toch nog veel op het ijs kunnen staan. We 
hebben nieuwe leden mogen verwelkomen. De club groeit weer.  
Ook wedstrijden konden na lange tijd weer gereden worden. Met veel plezier is er 
 gewerkt aan techniek en iedereen kon laten zien hoe ze gegroeid waren. De pr-en 
vlogen je dan ook om de oren. De ijsbanen zijn veelal langer open gebleven, zodat we 
ook de lessen hebben kunnen verlengen. Voor de jeugd zullen de laatste lessen dit 
seizoen gezamenlijk worden af-
gesloten met de uitreiking van 
een diploma en wat lekkers. En 
zeker ook vermeldingswaardig 
is dat we dit jaar weer een heus 
club kampioenschap organise-
ren op de Uithof. 
Ondanks dat we al druk bezig 
zijn met de organisatie van de 
zomertrainingen, kijken we 
terug op een mooi wintersei-
zoen en danken alle IJVL-ers 
hiervoor. 

Zomertrainingen
Vorig jaar is de IJVL gestart met een eigen 
skeelertraining. Dit was zeer succesvol en 
ook dit jaar zal er weer een skeelertraining 
worden verzorgd voor jong en oud. Vanaf  
15 april starten we op de baan in Leiderdorp 
om 18.00 uur. 
Wil jij blijven werken aan je techniek, maar 
vooral lekker in beweging blijven deze 
zomer? Schrijf je dan snel in via het 
 inschrijfformulier. 
 
Daarnaast zal er ook een droogtraining 
plaatsvinden. Goed te combineren met het 
,skeeleren, maar uiteraard ook los ervan te 
doen. Dus wil je blijven werken aan je 
schaatstechniek, kracht behouden, verder 
uitbouwen maar vooral lekker sporten in de 
buitenlucht? Schrijf je dan in voor de droog-
training via het inschrijfformulier. 
  
https://app.clubcollect.com/forms/nl/ijvl/i
nschrijving-zomertraining-2022 

Sponsoring IJVL 
 
Nu jullie enigszins gewend zijn aan het nieuwe bestuur willen wij jullie 
graag meenemen in ons verhaal naar de toekomst. Met de IJVL willen 
we op korte en langere termijn professionaliteit uitstralen.  
De eerste stap in dit proces willen gaan zetten d.m.v. het sponsor/ 
kleding plan. 
 
Wat houdt het in? 
We hebben (nieuwe) sponsoren in verschillende contracten, namelijk; 
goud, zilver en Brons (Wie dat zijn wordt in een later stadium bekend 
gemaakt). Een sponsor tekent een contract voor de duur van 4 jaar en 
betaalt hiervoor een jaarlijkse bijdrage. Met deze investeringen van de 
sponsoren worden kledingpakketten gekocht door de IJVL. Alle jeugd-
leden t/m 21 jaar worden tegen een kleine vergoeding per jaar voorzien 
van zo’n pakket aan kleding, bestaande uit een salopette, muts, wind-
stopper, helm en tas. Via een rouleersysteem op een jaarlijkse ruilmarkt 
is het zo mogelijk om altijd in juist passende IJVL kleding te schaatsen. 
De verdere informatie over dit kledingplan is spoedig te lezen op de 
website. 
Wij zijn nog op zoek naar 1 sponsor. Weet je iemand of heb je zelf inte-
resse om een sponsoring op je te nemen dan komen wij graag met je in 
contact. Voor vragen of aanmelding kan je hiervoor terecht bij  
Sander Plug Bestuurslids2@ijvl.nl 
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Gratis sponsoren van 
de IJVL? Maak gebruik 
van Sponsorkliks!
Lever een financiële bijdrage aan de IJVL, zonder 
dat het jou een cent extra kost! 
 
Wanneer je online bestelt en dit doet via de Spon-
sorKlikspagina van IJssportvereniging Leiden zorg je 
dat de IJVL direct geld in de clubkas ontvangt. De 
webwinkels betalen een commissie per aankoop dus 
het kost jou niets extra’s. Veel webwinkels doen 
mee zoals Bol.com, Hema, thuisbezorgd.nl, 
 booking.com en meer. Wil je ons helpen? Zorg dan 
dat je voortaan jouw online aankopen doet via de 
SponsorKlikspagina van de IJVL. 
 
Bezoek de SponsorKlikspagina van IJssportvereni-
ging Leiden 
 
Voor jou een kleine moeite, voor de IJVL directe in-
komsten.

De IJVL-bidon,  
wie wil daar niet zijn dorst mee lessen?

Na of tijdens de training je 
vochtgehalte weer op peil 
brengen? Dat kan met de 
IJVL-bidon. De IJVL bidon is 
750 ml groot en nu te be-
stellen. Wil jij hem zo snel 
mogelijk in huis hebben? 
Stuur dan een berichtje 
naar Wim en Jantien Sloot-
weg 06-30465404/06-
12256795 

IJVL
Breek uit je  

comfort 
zone

Organisatietalent? Wij zoeken 
2 leden voor de  

wedstrijdcommissie
Wij zijn heel hard op zoek naar leden/ouders die als vrijwilliger willen plaatsnemen 
in de wedstrijdcommissie. 

 
Waaruit bestaan de werkzaamheden? 
Met de andere leden van de wedstrijdcommissie organiseer je wedstrijden voor de IJVL in de Leidse IJshal en op de Uithof in Den Haag. We zoeken iemand die zich vooral wil 
gaan bezighouden met de wedstrijdorganisatie voor de jeugd in Leiden. Dit houdt het volgende in:  
•Jaarlijkse organisatie van de door de IJVL georganiseerde clusterwedstrijd voor de jeugd in Leiden. Hierbij moet je denken aan communicatie met leden over wedstijden en 

inschrijvingen, het maken van startlijsten, berekenen en bijhouden van de gereden tijden, inclusief PR’s en werving van vrijwilligers voor de dag zelf, zoals starter, klokkers, 
bochtcontroleurs etc.  

• Organisatie van overige wedstrijden. Hier moet je denken aan de clubkampioenschappen, maar bijvoorbeeld ook de oliebollencup.  
• Bijhouden van overige winter- en zomerwedstrijden en hierover communiceren met de leden.  
• Beheer van de materialen; o.a. wedstrijdbanden. Een en ander uiteraard in goede samenwerking met de overige commissieleden en het bestuur.  
 
Daarnaast zoeken we iemand die zich meer richt op wedstrijden in Den Haag. Hierbij hoort ook de mogelijkheid om de KNSB opleiding te volgen tot jurylid en scheidsrechter.  
De wedstrijdcommissie bestaat momenteel nog maar uit één persoon. We zijn dan ook dringend op zoek naar zeker twee nieuwe commissieleden. De leden van de wed-
strijdcommissie kunnen lid zijn van de vereniging, maar dit hoeft niet. Betrokken ouders zijn van harte welkom de commissie te versterken. 
 

Info en aanmelden bij Jan van der Werf, bestuurslid1@ijvl.nl


