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1. INLEIDING  
Toen het verenigingsjaar startte op 1 april 2020 was Nederland t.g.v. het COVID-19 virus in een 

lockdown waardoor alle activiteiten van VIJL per waren gestopt in maart 2020. 

De skeeleraars hebben in het zomerseizoen 2020 na een versoepeling van de lockdown nog volop 

kunnen genieten van onze mooie skeelerbaan en het plezier was dan ook groot. In het winterseizoen 

hebben de weergoden meegewerkt en konden wij een week lang met een groot aantal corona 

aanpassingen gebruik maken van onze natuurijsbaan.  

De actieve leden konden de schaatstrainingen volgen op de kunstijsbaan van Leiden en de Uithof in 

Den Haag. De kunstijsbaan in Leiden werd in december 2020 gesloten vanwege corona. 

Hoewel het clubgebouw en de combi-baan onder verantwoordelijkheid van de Stichting Schaats- en 

Skeelercentrum Weteringpark vallen en daardoor indirect onder het bestuur van de VIJL, wil het 

bestuur mede als hoofdhuurder/-gebruiker van de accommodatie en mede leverancier van 

vrijwilligers, de verrichte werkzaamheden en gehouden activiteiten toch in haar verslag opnemen. 

De vele vrijwilligers hebben zich weer voor de natuurijs- en skeelerbaan, de trainingen en voor het 

begeleiden van onze jeugd, op alle fronten en met veel enthousiasme voor de vereniging ingezet. Het 

bestuur en de leden zijn hen dan ook weer veel dank verschuldigd. 
 

2. Het Bestuur 
Tijdens de ledenvergadering in 2019 was geen kandidaat beschikbaar voor de ontstane vacature als 

voorzitter. Begin 2020 vonden wij Aad de Vries bereid om zich kandidaat te stellen als voorzitter en 

is hij als voorzitter ad interim sinds februari 2020 actief binnen de vereniging.  

Tijdens de ledenvergadering van 25 september zijn de volgende bestuur mutaties geëffectueerd. 

Aad de Vries werd gekozen tot voorzitter, André van der Wal herkozen als penningmeester en 

Daniëlle Janssen herkozen als bestuurslid PR/Communicatie. 

Het bestuur was op 31 maart 2021 als volgt samengesteld: Aftredend in 

Aad de Vries Voorzitter 2024 

Vacature 2e Voorzitter / M&M-tochten 2021 

Boudewijn van Meeteren Secretaris 2021 

André van der Wal Penningmeester 2024 

Linda Anker Clubhuis/horeca  2022 

Daniëlle Jansen PR/Communicatie 2024 

John de Lange (waarneming) Sporttechnische zaken 2024 

Vacature Algemeen & Sponsoring 2023 

Het bestuur vergaderde op in onderling overleg vastgestelde data, met als vaste locatie ons 

clubgebouw in het Weteringpark. Op vrijdag 25 september 2020 werd in ons clubgebouw de 

Algemene Ledenvergadering gehouden.  

Het bestuur was zoals gebruikelijk vertegenwoordigd op alle openbare vergaderingen van de 

organisaties waarbij de vereniging is aangesloten en op gelegenheden waarvoor zij een uitnodiging 

ontving.  

In de bestuursvergadering van 3 maart 2021 heeft Frits de Vink zijn bestuursfunctie neergelegd. 

 

3. Leden 
Er zijn 25 leden uitgeschreven, 2 leden overleden en wij mochten 50 nieuwe leden inschrijven. Op 31 

maart 2021 bedroeg het aantal leden 390. In het verslagjaar is het ledental met 23 leden toegenomen. 

Wij zien de laatste jaren het aantal leden krimpen, dit wordt vooral veroorzaakt dat we de laatste 
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jaren geen, of vrijwel geen natuurijs hebben gehad. Een periode met natuurijs levert meestal nieuwe 

leden op. We zien nu dat de ijsperiode in februari heeft geleid tot een uitbreiding van ons ledental/ 

Van de 390 leden hebben 35 leden geen abonnement op de schaats en/of de skeelerbaan, 7 leden 

enkel op de skeelerbaan, 68 leden op schaats- en skeelerbaan en 280 leden alleen op de schaatsbaan.  

De leeftijdsopbouw op 31 maart 2021 is als volgt: 

- Pupillen:  5 t/m 11 jaar  32 leden 

- Junioren: 12 t/m 17 jaar  42 leden 

- Seniorleden 18 jaar en ouder 316 leden 

 

4. Molen- & Merentochten 
Het was dit jaar opnieuw niet mogelijk om te schaatsen op betrouwbaar buitenijs. Het laatste jaar dat 

de Molen & Merentocht werd gehouden was 1997. Ofwel 22 jaar geleden. Statistisch komen we dus 

weer in de buurt van een nieuwe Molen & Merentocht. 

 

5. Natuurijsbaan en –periode(s) 

Zomerperiode: 

In het zomerseizoen 2020 is de skeelerbaan en omliggend terrein weer keurig onderhouden en waar 

nodig hebben er reparaties en vervangingen plaats gevonden. In november is de maai- 

borstelmachine vervangen door een nieuwe zwaardere uitvoering. De vervanging was mede mogelijk 

gemaakt door een bijdrage uit het RABOwensenfonds. 

Alle werkzaamheden werden weer uitgevoerd door onze vaste onderhoudsploeg bestaande uit: 

Gerard van der Klauw, Cock Zwaan, Wim Labots, John Kuiters en Jaap Anker. 

Natuurijsperiode:  

Leek het erop dat Koning Winter net als vorig seizoen, toen er zelfs geen water op de was gezet, weer 

niet thuis te geven stond hij toch begin februari voor de deur. De weersverwachtingen gaven een 

vorstperiode met sneeuw aan en direct werden de voorbereidingen getroffen voor een mogelijke 

natuurijsperiode met schaatsen op de baan. 

De drainage en afvoer van hemelwater waren al in eerder stadium afgesloten zodat na het aanzetten 

van de pomp de baan onder water kwam te staan. Met het opkomen van het water op de skeelerbaan is 

deze op donderdag 4 februari nog extra gepoetst en de dagen erna los drijvend gras uit het water 

gevist en opgeruimd. Van 6 op 7 februari hard gesneeuwd en gewaaid met als gevolg even schrikken 

bij aanblik baan, een laag sneeuwijs, en rondom clubgebouw en toegangsweg een dikke laag sneeuw. 

Op 7 februari direct gestart met sneeuw opruimen rondom clubgebouw en toegangsweg en 8 februari 

opruimen sneeuw afgemaakt. Na nog een nacht vorst het water onder de ijsvloer laten weglopen en 

dinsdag 9 februari kon de ijsvloer met veegmachines sneeuwvrij worden gemaakt. Mede dankzij de 

volledige medewerking van het gemeentebestuur en ondanks de aangepaste maatregelen om 

coronaproof te kunnen schaatsen en heersende avondklok tot 21:00 uur startte op woensdag 10 

februari met openen van de ijsbaan voor de jeugd de schaatspret op onze baan. Coronaproof hield in 

per twee uur een maximum van 150 rijders op de baan, gescheiden toe- en uitgang baan, anderhalve 

meter afstand houden, clubgebouw gesloten etc. Met door KNSB ontwikkelde toegangssysteem kon 
er van 09:00 tot 20:00 uur in bloktijden worden gereserveerd en betaald. Koek en zopie werd 

vanonder een partytent bij het clubgebouw geserveerd. De ijsvloer werd door de vrijwilligers in 

topconditie gehouden door elke dag te sproeien en scheuren te dichten. Jeugdlid Matthijs Janssen 

zorgde indien nodig voor scherp geslepen schaatsen. 

Zondag 14 februari was door de invallende dooi de laatste schaats dag; de ochtend werd gereserveerd 

voor leden van de vereniging. 

De dagen erna werden alle voor het schaatsen gebruikte spullen en materialen buiten en in het 

clubgebouw opgeruimd. Maandag 12 februari werd gestart met het terrein rondom de skeelerbaan 

zomer klaar te maken en dinsdags werd de skeelerbaan schoongemaakt. Na afloop werden de 

medewerkers getrakteerd op een lunch van uitsmijters. Bij deze alle vrijwilligers hartelijk bedankt 

voor het mogelijk maken van 5 dagen schaatsplezier!  

De skeelerbaan was nauwelijks opgedroogd of hij werd 26 februari al gebruikt om als testbaan te 

fungeren voor studenten van TU-Delft. Het Eco-Runner Team van de TU hebben testen uitgevoerd 



VIJL VERENIGINGSJAARVERSLAG 1-4-2020 t/m 31-3-2021  blad: 3 (4) 

 

met hun auto op waterstof ter voorbereiding op een wedstrijd tegen andere TU’s. De wedstrijd hebben 

zij mede dankzij de medewerking van VIJL onze medewerking glansrijk gewonnen. 

 

6. Skeelerbaan en skeeleractiviteiten) 
Het skeelerseizoen 2020 op onze baan in het Weteringpark startte voor de jeugd tot en met 18 jaar 

door de heersende coronapandemie onder strikte KNSB - protocollen pas op woensdag 29 april. Voor 

18 jaar plus, volwassenen en recreanten, startte het skeelerseizoen onder strikte KNSB - protocollen 

op woensdag 5 mei. Dit gold ook voor de overige gebruikers van de skeelerbaan zoals onze 

zusterverenigingen Koudekerk, Hoogmade, Woubrugge en selecties van het District Sassenheim en 

Gewest Zuid Holland. 

Zowel het aantal deelnemers bij de jeugd als bij de volwassen was aanzienlijk lager dan waar we in 

het seizoen 2019 mee waren geëindigd. In de loop van het seizoen groeide door het naast online 

volgen van schoollessen het aanmoedigen van buiten sporten de groep van jeugd en ook het aantal 

volwassenen nam toe. 

De trainingen en lessen werden gegeven door Gertjan Mets, Willem van der Laan, Amber Siersma, 

Peter Daleman, Siem van Seggelen, John de Lange, Melanie en Maureen de Lange. 

Door de verlate start van het skeelerseizoen en aangepaste maatregelen werd het aantal wedstrijden 

ingekort en startten de twee regionale wedstrijdcompetities, Oomssport Jeugdskeeler Cup en Jan van 

der Hoorn Jeugd Skeeler Competitie, pas in juli. De Districts Kampioenschappen Inline en de Zuid-

Hollandse Kampioenschappen Inline vervielen en de Nederlandse Kampioenschappen Inline Baan, 

Weg en Marathon op het autocircuit in Zandvoort werden pas in augustus verreden. Bij de 

regiowedstrijden deden voornamelijk jeugdige rijders en rijdsters met afwisselend resultaten deel. Bij 

het NK Inline Baan en Weg vielen de resultaten van ons jeugdlid Angel Daleman op door 7 van de 8 

Nederlandse titels bij de meisjes kadetten te behalen.  

Van de regio skeelercompetities in werd er op onze baan een wedstrijd van de Jan van der Hoorn 

Jeugd Skeeler Competitie één de Oomssport Jeugdskeeler Cup. 

 

7. Trainingsgroepen  
De aanvang, begin oktober, van het schaatsseizoen 2020-2021 was nog veel belovend ten opzichte 

van het vorige seizoen die abrupt werd afgebroken door de lockdown van de overheid. 

In de Schaatshal Leiden met meer jeugd op de maandag en dinsdag en recreanten op de zaterdag 

In de Uithof met onze jeugdleden van diverse selecties  

Het veel belovend was slechts van korte duur, vanaf 21 oktober moest er al op de jeugduren de 

Schaatshal aangepast worden betreden en verlaten. Het uur voor de recreanten op de zaterdag 

wijzigde van de ochtend naar de middag en dat met een maximum van 30 actieve volwassenen 

inclusief trainers. Vanaf 15 december werd de Schaatshal tot eind schaatsseizoen gesloten en was het 

helemaal gedaan met het schaatsen in de hal. 

In de Uithof werden ook vanaf 21 oktober de maatregelen om te trainen en vrij te schaatsen 

verscherpt. Mochten vanaf begin oktober nog officiële wedstrijden worden verreden, na 21 oktober 

werden alleen nog enkele trainingswedstrijden toegestaan. Bij de eerste officiële wedstrijd voor de 
dames junioren-C brak ons jeugdlid Angel Daleman nog wel de baanrecords op de 500 en 1500 meter. 

Door het sluiten van meerdere kunstijsbanen en beperkende maatregelen hebben onze selectieleden 

naast de verschillende soorten langebaanwedstrijden in de Uithof alleen nog enkele testwedstrijden in 

Thialf mogen rijden. De gereden tijden in Thialf waren goed voor meerdere PR’s. 

 

8. Evenementen 
Helaas geen dooifeest voor de jeugd en volwassen dit jaar vanwege de coronamaatregelen. Er zijn 

geen aanvragen geweest voor evenementen. 

 

9. PR/Communicatie 
We blijven zichtbaar in de krant. Zowel het Leiderdorps Weekblad als het Leids Nieuwsblad 

publiceren de artikelen die we aanleveren.  
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Vanuit de leden, ouders en trainers komt helaas weinig input voor op de website waardoor 

natuurlijk niet alles gepubliceerd wordt wat wel leuk zou zijn voor de leden om te weten. Dus 

hierbij gelijk een oproep om iedereen te vragen om af en toe een foto te sturen met wat tekst 

zodat dit gedeeld kan worden met de leden. Bijvoorbeeld na een heerlijke training of juist een 

verregende training. Na een spannende wedstrijd of andere leuke club activiteit.  

 

10. Horeca en clubgebouw 
Wat een feest dat we dit jaar weer een ijsperiode hebben gehad. Ondanks de coronamaatregelen is 

voor de Horeca alles goed verlopen door onze verkoop buiten. Waar we de gemeente heel dankbaar 

voor zijn dat dit kon en mocht. Vooral de woensdag, donderdag en ook nog de vrijdag waren drukke 

dagen. We hebben weer vele kannen met warme chocomelk kunnen maken en verkopen met dank 

aan alle vrijwilligers die ons bijgestaan hebben. 

De overige inkomsten zijn gekomen uit barinkomsten, de twee wedstrijden die tijdens het 

skeelerseizoen zijn gehouden. Dit jaar geen inkomsten vanuit feesten vanwege coronamaatregelen. 

De vrijwilligers die bardiensten doen moeten de instructie verantwoord alcohol gebruik via het NOC-

NSF gevolgd hebben. Mochten zij voor het eerst bardienst gaan doen, dan wordt gevraagd vooraf 

deze te behalen. 

Helaas is het dit jaar niet gelukt om ouders van jeugdleden en leden te betrekken bij de bardiensten. 

Overigens waren de bardiensten erg rustig en kwamen we geen handen tekort. Mocht de kantine weer 

opengaan na de Corona maatregelen willen we dit weer gaan oppakken. 

 

11. Sponsoring 
Onze schaats en skeelervereniging heeft het genoegen een Club van 100 te kennen. Leden van deze 

club schenken de vereniging ieder jaar (of eenmalig) een bedrag van € 100. Dit vormt een vaste 

financiële bijdrage die voor ons van groot belang is. Behalve de club van 100 kent de vereniging 

verschillende sponsoren. Zonder hen wordt het voortbestaan van de vereniging moeilijk. Omdat het 

belang van sponsoren onderkend is, heeft het bestuur besloten om het behoud en mogelijk uitbreiding 

van het aantal sponsoren een specifiek aandachtspunt te maken. 

Als eerste zijn voorbereidingen getroffen voor het organiseren van een sponsorbijeenkomst als dank 

van waardering en om de binding met de vereniging te behouden en vergroten. De concrete opzet zal 

worden afgerond zodra de coronasituatie dit toelaat. 

 

12. Vrijwilligers 
Door de uitbreiding van de verenigingsactiviteiten zal er een groter beroep op leden van de 

vereniging worden gedaan om diverse vrijwilligerstaken op zich te nemen. Zonder de gewaardeerde 

inzet van onze vrijwilligers zal de groei en bloei van het schaatsen en het skeeleren niet mogelijk 

zijn.  
 

 

14. Algemeen 
Club van honderd: 

De ontvangen donaties van de Club van 100 zijn in 20/21 gebruikt voor de voorfinanciering van onze 

nieuwe clubkleding. In 2020/21 werden zestien donaties ontvangen. 

Ook in 2021/22 zal ernaar gestreefd worden zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken om lid te 

worden of te blijven van de Club van 100.  

15. Slot 
Door onze trouwe ploeg van vrijwilligers is er weer bergen werk verzet. De wens om uitbreiding en 

verjonging van deze ploeg van vrijwilligers is altijd aanwezig en behoeft geen nadere uitleg. Vele 

handen maken immers licht werk, dus een oproep aan alle leden om zich aan te melden. 

Het bestuur prijst zich daarnaast gelukkig met de huidige ploeg van vrijwilligers waar nooit 

tevergeefs beroep op werd gedaan en kan worden. Zij bedankt hen daar dan ook zeer hartelijk voor. 


