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Jaarverslag IHCL 2019 – 2020 
 
INLEIDING 

Het seizoen 2019-2020 kende een bizar slot. Twee dagen voor onze Arie Ravensbergen Bokaal 

kwam omwille van corona het seizoen abrupt ten einde. Jammer voor de sport, maar gezien hetgeen 

wat er in het voorjaar en zomer 2020 allemaal heeft gespeeld een juiste beslissing.  

De wereldwijde pandemie zorgde en zorgt er voor dat we de schaatssport, trainingen en wedstrijden in 

andere vorm voorbereiden en organiseren. We zullen hierin altijd moeten blijven kijken wat wel kan en 

wat niet, rekening houdend met alle richtlijnen van de verschillende overheden Ondanks het abrupte 

einde kijken we positief terug op het seizoen 2019-2020. 2018-2019 was wederom een geslaagd 

seizoen.  

Indoor Hardrij Club Leiden is stabiel en financieel gezond. Uiteraard zijn er op diverse vlakken 

uitdagingen, maar een aantal daarvan horen bij een groeiende en bloeiende club. Mede door de inzet 

van de rijders, ouders vrijwilligers, trainers, coaches en het bestuur blijven we een mooi club !!  

Ook afgelopen jaar was de organisatie van de traditionele activiteiten zoals het startkamp, bezoek aan 

de World Cup, Sinterklaas goed georganiseerd. Helaas hebben we over afgelopen seizoen door de 

situatie met corona geen Dooifeest kunnen houden. Jammer. En met het wegvallen van de Arie 

Ravensbergen Bokaal (ARB) viel ook één van onze uithangborden weg.  

Daarentegen was met 91 deelnemers (!) voor de eerste editie van de Hutspot Cup in oktober 2019 

een succes voor de tweede IHCL pupillen wedstrijd. Deze zal op 3 oktober 2020 opnieuw worden 

georganiseerd  

 

Op wedstrijd niveau doet IHCL op diverse niveaus mee. De regiowedstrijden wordt goed bezocht. Niet 

alleen pupillen, maar ook steeds meer senioren én master gaan meedoen. Ook in de KNSB Cup 

krijgen we steeds meer deelnemers en zelfs vanaf komend seizoen zit onze clubheld Koen Slootweg 

in de Nationale Trainingsselectie (NTS) in Heerenveen. Hulde aan Koen om met volharding te blijven 

geloven in zichzelf en te blijven trainen om op het hoogste niveau mee te doen.  

 

Na een teleurstelling van een mislukte aanbesteding voor de nieuwe ijsbaan De Vliet die in najaar 

2022 aan de Voorschoterweg zal moeten komen, is er eind augustus 2020 een nieuwe Europese 

aanbesteding opengegaan. Via het platform https://buitengewoonbinnensporten.nl/  kan dit worden 

gevolgd. Op achtergrond wordt er gewerkt aan de toekomst van de schaatssport, zodat de 

schaatssport bij de opening van de nieuwe ijshal er helemaal klaar voor is. Ook vanuit IHCL zullen we 

hierin verschillende initiatieven nemen om de shorttrack sport in Leiden e.o. nog verder te versterken.  

 

http://www.ihcl.nl/
https://buitengewoonbinnensporten.nl/
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Dus zullen we als club verder dienen te bouwen aan de organisatie en structuur van de club.  

Het organisatorisch versterken van de club blijft belangrijk. We zijn dan ook blij met de aanvullingen 

van nieuwe bestuursleden. Daarmee dragen we met meer schouders de club.  

Ook is verdere ontwikkeling van de trainingen en trainers belangrijk om de sportieve kant te blijven 

versterken. In sport geldt, stil staan, is achteruit gaan. Het werven van vrijwilligers, vergroten van de 

instroom en behouden van jeugdleden werven van nieuwe sponsoren en samenwerking met de 

andere (Leidse) ijsverenigingen, zal aandacht blijven hebben van het bestuur. In een actievere 

structuur van commissies zal de club komend seizoen verdere stappen zetten. En de oproep zal 

blijven dat het bestuur dit niet alleen kan, maar zullen we alle leden van de club nodig om deze te 

blijven versterken.  

 

Dank aan iedereen voor z’n / haar inzet afgelopen seizoen. Zonder de inzet van jullie was dit wederom 

niet gelukt. Voor komend seizoen 2020 – 2021 wenst het bestuur van IHCL iedereen weer veel plezier 

op ijs en bij de club.  

 

Hierna volgt het jaarverslag van het seizoen 2020-2021 
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LEDENAANTALLEN 

Aan het einde van het seizoen hadden we 124 leden Dit is wederom een mooie toename in 

vergelijking met 112 leden in het voorgaande seizoen en 90 leden twee jaar geleden.   

 

 

SHORTTRACK UREN  

In totaal zijn er in Leiden 128 trainingsuren afgenomen. Hiermee is de doelstelling van 126 uur 

gehaald. Zeker nu we dit seizoen voor het eerst de voormalig baancommissie uren maandag 2 en 

donderdag hebben overgenomen is dit een mooi resultaat. In onderstaande tabel is de verdeling over 

de zes verschillende trainingsuren weergegeven: 

 

VERDELING EIGEN UREN IHCL LEIDEN 

Zondag 28,0 

Maandag 1 22,5 

Maandag 2 13,0 

Donderdag 22,0 

Zaterdag 1 26,0 

Zaterdag 2 16,5 

TOTAAL 128,0 
   

Hierbij valt op dat de bezetting op maandag 2 vooralsnog achterblijft. Het is van belang om meer 

deelnemers op dit uur te krijgen omdat dit momenteel niet kostendekkend is. 

 

Aan het eind van het seizoen zijn in Leiden een drietal trainingen op vrijdagmiddag voor beginnende 

shorttrackers georganiseerd. In totaal hebben 13 verschillende rijders hier aan deelgenomen. 

 

Op de Uithof en in Zoetermeer hebben 9 IHCL rijders met de “techniek” training van het GTC (o.l.v. 

Fabiola van Asselt – Ernst) meegedaan.  
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TRAINERS / COACHES 

De trainers bij IHCL blijft een uniek gezelschap. De samenstelling van de trainers is heel divers. 

Lesgevende ouders, junioren tot aan oud olympiërs verzorgen de trainingen van onze leden. Daar zijn 

we enorm blij mee, want in vergelijking met andere clubs in Nederland doen wij het met een bredere 

groep. Dat heeft ook z’n uitdagingen om te zorgen dat alle trainingen voldoen aan de verwachtingen 

van de club en leden. Dit heeft de aandacht van de club. Zoals voorgaande seizoen hebben ook 

aantal jonge junioren en zelfs pupillen geholpen bij de trainingen op het ijs.  

Het aandachtspunt, onderlinge afstemming en coördinatie tussen de trainers, verdient echt meer 

aandacht.  

Een goed initiatief was de bijscholing van sessie “train de trainer” op 22 september 2019  in 

Heerenveen. Oud IHCL rijder Dave Versteeg, huidige trainer van het KNSB talent Team Noord 

(Heerenveen) heeft trainers ,maar ook de aanwezige IHCL rijders mochten aantal fijne kneepjes van 

het shorttrack vak ontwikkelen. Dergelijke initiatieven willen we in 2020-2021 herhalen. Het wachten 

blijft op een formele KNSB shorttrack NIV 3 opleiding waar groot aantal IHCL trainers op zitten te 

wachten.  

De begeleiding van de rijders bij wedstrijden is al tijden een uitdaging. Gelukkig zijn de ouders bereid 

om regelmatig te helpen om te zorgen iedereen op tijd in de heatbox zit en waar mogelijk helpen 

trainers en ouders als coach. Een ervaren rot in het vak, zoals in het verleden Jan Hoogeveen missen 

we wel. Structurele coaching dient de aandacht te houden vanuit de club.  

 

WEDSTRIJDEN  

Ook afgelopen seizoen kende groep een grote groep actieve wedstrijdrijders. Gemiddeld deden er 

wederom meer dan 25 rijders mee aan de regio wedstrijden. Ook worden de ééndaagse wedstrijden 

worden door de IHCL goed bezocht, zoals de Twentebokaal in Enschede en het herfsttoernooi in 

Groningen. Helaas moesten de wedstrijden in België aan het einde van het seizoen worden 

geannuleerd vanwege Covid 19. Bij de internationale wedstrijden zien we op Starclass Wedstrijden 

het aantal deelnemers toenemen. In de breedte, maar ook in de top versterkt IHCL zijn positie. 

Internationale prestaties van o.a. Koen Slootweg, Emma van Zuilen, Zoë Deltrap en Angel Daleman 

geven IHCL kleur. Deze rijders trainen (gedeeltelijk) elders en niet meer bij IHCL, maar geven IHCL 

wel een mooi podium.   
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HUTSPOTCUP EN ARIE RAVENSBERGEN BOKAAL 

Het afgelopen seizoen stonden er twee landelijke wedstrijden voor pupillen op het programma. Naast 

de Arie Ravensbergen Bokaal hebben we aan het begin van het seizoen de Hutspotcup 

geïntroduceerd. Met 92 deelnemers uit hele land was die wedstrijd meteen een groot succes. Helaas 

zagen de IHCL-kinderen de mooie cup (een bokaal in de vorm van een Hutspot) net aan hun neus 

voorbijgaan. Trias mocht hem meenemen naar Friesland. 

De Arie Ravensbergen Bokaal (ARB) moest helaas twee dagen voor datum geannuleerd worden. 

Covid 19 had ook in Nederland toegeslagen. Dat was een grote teleurstelling voor veel kinderen in 

Nederland die zich hadden aangemeld. Ook voor alle vrijwilligers en (oud)leden van het IHCL was het 

onwerkelijk dat de ARB na al die jaren voor het eerst niet door kon gaan. 

 

ACTIVITEITEN 

Dit jaar werd voor de derde keer het startkamp georganiseerd door IHCL. Eerst een leuke 

strandtraining bij Kijkduin. De Uithof was de locatie waar werd geschaatst. Daarna pannenkoeken eten 

en een gezellig avondprogramma in het Reigersnest. Een zolder vol matjes en slaapzakken, lekker 

slapen en na het ontbijt weer naar De Uithof. Er werd afgesloten met trampoline springen met 

iedereen, een succes! 

 

Wederom was er natuurlijk weer de aanwezigheid van Sinterklaas op de ijsbaan werd weer enorm 

gewaardeerd, maar het opruimen van de kruidnoten daarna was nog een hele klus. 

 

De wereldbekerwedstrijd in Dordrecht was wederom een zeer leuke dag. Alle kaarten die IHCL 

beschikbaar had waren snel uitverkocht! En dit jaar met heel IHCL in één vak! Geweldig om zo dicht 

bij de hele wereldtop te kunnen zijn! 

 

Het Dooifeest kon door de uitbraak van het Coronavirus niet doorgaan. Erg jammer want ieder jaar is 

dit een gezellige afsluiting van het seizoen. We hopen dat het volgend jaar wel kan doorgaan. 

 

 

NIEUWE IJSHAL LEIDEN 

Begin januari 2018 had de gemeente Leiden al het uitvoeringsbesluit genomen om over te gaan tot de 

bouw van een nieuwe ijsbaan aan de Voorschoterweg. In het afgelopen jaar is er helaas een 

Europese aanbesteding voor de nieuwe ijsbaan mislukt. Dit proces is door de gemeente Leiden 

geëvalueerd en zelfs heeft er een review vanuit het ministerie plaatsgevonden om ervan te leren. Er 

zijn onderdelen gewijzigd binnen het bestek, maar voor de sportieve ambities is er niets veranderd.  

Vanaf 28 augustus 2020 opnieuw een aanbestedingsprocedure is gestaart. Nu is er gerichter een 

http://www.ihcl.nl/
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platform gestart Buitengewoonbinnensporten.nl met alle beschikbare informatie voor geïnteresseerden 

uit de bouwwereld. Als alles volgens planning verloopt moet we in het 4e kwartaal, dus bij aanvang 

van het seizoen 2022-2023 in de nieuwe ijsbaan kunnen schaatsen. 

 

VRIJWILLIGERS 

Het gaat goed met IHCL, ook met de vrijwilligers. Naast de groep shorttracktrainers, wedstrijdcoaches 

en wedstrijdsecretariaat kent IHCL ook enthousiaste groep ouders en andere vrijwilligers die zich 

inzetten voor de club en wedstrijden, bijvoorbeeld de Arie Ravensbergen Bokaal.  

Her onderwerp vrijwilligers blijft wel aandachtspunt.  

 

Om ervoor te zorgen dat het vrijwilligerswerk in een groeiende vereniging behapbaar blijft, is het nodig 

om de groep vrijwilligers te vergroten. Hieraan zullen we de komende tijd blijven werken. Dit zal meer 

gaan gebeuren op basis van meer (actieve) commissies en logische indeling van de rollen en taken 

binnen de club. Als voorbeeld daarvan kan afgelopen jaar worden genoemd dat Jeroen Ouweneel 

bereid is gevonden om de kledingcommissie onder zijn hoede te nemen. Door zijn inzet heeft de IHCL 

nu ook skeelerpakken en wielerkleding en is de bestelronde dit voorjaar vlekkeloos verlopen. 

Door een goede verdeling van taken en andere onderdelen meer te verdelen is het voor iedereen 

gemakkelijker om iets voor IHCL te doen. 

 

SPONSOREN 

De grootste sponsoren zijn onze leden, zij zorgen middels abonnementen voor een belangrijke bron 

van inkomsten en dekking van de kosten van onze club. Een club kan echter niet zonder 

(commerciële) sponsoren bestaan. Door meer bedrijven aan ons te verbinden kunnen er verschillende 

activiteiten voor de leden worden georganiseerd.  

 

IHCL heeft drie hoofdsponsoren waarvan de logo’s op de clubkleding staan, dat zijn: 
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1. Sebra Sports 

Al jaren is Sebra Sports onze trouwe hoofdsponsor. Sebra Sports is de grootstse shorttrack dealer van 

Europa. Naast dat ze distributeur zijn van de bekende merken is Sebra ook leverancier en producent 

van snijvaste onderkleding en accessoires voor het shorttrack en marathon schaatsen. 

De wijze waarop onze leden bij Sebra Sports (al dan niet met korting) hun shorttrackmateriaal kunnen 

aanschaffen is een mooie samenwerking! 

https://www.sebrasports.com/over-ons/ 

 

2. Deltrap Wonen en Bouwen 

In 2019 hebben we Deltrap Wonen en Bouwen als nieuwe sponsor aan ons weten te binden.  

Op 25 mei 2019 tijdens het IHCL Dooifeest in Voorschoten was het tekenmoment waar we naar 

uitgekeken hebben. De overeenkomst is per 1/1/2019 ingegaan voor een periode van 3,5 jaar 

(sponsorpakker “Gold”). 

DeltrapErnstBouw is er voor al uw bouw of verbouw plannen in en om uw huis of gebouw.  

DeltrapErnstWonen is dé particuliere en zakelijke interieur stylist van Den Haag en omstreken. Daar 

vindt u alles voor een perfect aangekleed interieur in iedere gewenste stijl.  

https://deltrap-ernst.nl/ons/ 

 

3. April Makelaars 

In de zomer 2019 hebben we ook April Makelaars als nieuwe sponsor mogen verwelkomen.  

Het officiële tekenmoment was tijdens de allereerste Hutspot Cup, de looptijd van de overeenkomst is 

3 jaar met ingang van 1 augustus 2019 (sponsorpakker “Silver”). 

 

April makelaars combineert bij het verkopen van uw huis het persoonlijke aspect van de traditionele 

makelaar met alle voordelen van het nieuwe makelen en speelt zo op geheel eigen wijze in op deze 

recente ontwikkeling. 

https://www.aprilmakelaars.nl/ 

 

Om met succes voor onze sponsoren optimale zichtbaarheid op de clubkleding te realiseren hebben 

we het afgelopen jaar extra veel pas- en bestelmomenten voor kleding gerealiseerd. 
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Daarnaast waren we afgelopen seizoen blij met de evenementsponsoren bij de Arie Ravensbergen 

Bokaal. Sponsoren IT4Kids (gebruik van laserprinter) Jumbo Supermarkt (Diamantplein), SuperSound 

(geluid) en JoorIt (sponsordoeken) hebben mede het succes van de Hutspot Cup gerealiseerd. 

Datzelfde zou gelden voor de ARB als die niet was afgelast vanwege Corona maatregelen. 
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PRESTATIES IHCL’ERS AFGELOPEN SEIZOEN: 

Onderstaand een overzicht van de prestaties van de IHCL-rijders in de StarClass competitie van 

afgelopen seizoen.  

 

Classification Ladies StarClass Junior D 2019-2020 

1.  Angel DALEMAN IHCL   NED 10000 10000 (10000) 20000 

22.  Julie VAN SANTEN IHCL   NED (225) 352 352 704 

26.  Pom STRAATHOF IHCL   NED 59 (38) 281 340 

34.  Juul VAN DER ZWAAN IHCL   NED (11) 30 115 145 

 

Classification Ladies StarClass Junior C 2019-2020 

1.  Zoë DELTRAP IHCL   NED 10000 10000 (10000) 20000 

15.  Kiek STRAATHOF IHCL   NED (352) 550 1342 1892 

22.  Valerie AARTS IHCL   NED  92 281 373 

 

Classification Ladies StarClass Junior B 2019-2020 

9.  Zoë DELTRAP IHCL   NED  2097 3277 5374 

 

Classification Men StarClass Junior D 2019-2020 

16.  Stan DE GRAAF IHCL   NED (38) 1074 180 1254 

17.  Timo VALENTIJN IHCL   NED (47) 115 1074 1189 

32.  Junior DE BLOIS IHCL   NED  74 14 88 

 

Classification Men StarClass Junior C 2019-2020 

52.  Sarp VISSER IHCL   NED   8 8 
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Onderstaand een overzicht van de prestaties van de IHCL-rijders in de KNSB CUP competitie van 

afgelopen seizoen.  

 

Klassement KNSB Cup Junior C Dames 2019-2020 

1.  Zoë DELTRAP IHCL   NED 737 784 886 808 (482) 3215 

3.  Angel DALEMAN IHCL   NED 715 886 673  440 2714 

8.  Kiek STRAATHOF IHCL   NED 427 497 468 653 (325) 2045 

13.  Valerie AARTS IHCL   NED 345 454 440 402 (279) 1641 

22.  June DE BLOIS IHCL   NED 240   390 177 807 

 

Klassement KNSB Cup Junior C Heren 2019-2020 

19.  Sarp VISSER IHCL   NED (109) 177 143 172 177 669 

22.  Jacob OUWENEEL IHCL   NED 103 194 139  188 624 

23.  Pol KRUIDERING IHCL   NED    162 167 329 

 

Klassement KNSB Cup Junior B Heren 2019-2020 

8.  Henk VAN ATTEN IHCL   NED 561 561  633 673 2428 

17.  Tijn LEIJGRAAFF IHCL   NED 356  528  808 1692 

 

Klassement KNSB Cup Senior-Junior A Dames 2019-2020 

3.  Vivienne DE JONG IHCL   NED 561 737 633 784 (427) 2715 

7.  Sara VAN ZUIJLEN IHCL   NED 596  808 694  2098 

8.  Emma VAN ZUIJLEN IHCL   NED 941 1000    1941 

 

Klassement KNSB Cup Senior-Junior A Heren 2019-2020 

6.  Koen SLOOTWEG IHCL   NED 673  913  886 2472 

 

http://www.ihcl.nl/
http://shorttrackonline.info/skaterbio.php?id=STNED10305199701
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Onderstaand een overzicht van de prestaties van de IHCL-rijders tijdens het NK voor junioren van 

afgelopen seizoen.  

 

NATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIPS NETHERLANDS - Leeuwarden, Netherlands 

- 7-8 March 2020 

 

Overall Classification Meisjes Junioren C 

1. 40   Angel DALEMAN   IHCL 94 9   2 1 1 5    1:37.377  

2. 37   Zoë DELTRAP   IHCL 79 11   1 2 2 6 1:37.245  

10. 298   Kiek STRAATHOF   IHCL  32   9 10 13  1:44.566  

11. 170   Valerie AARTS   IHCL  32   11 11 10  1:44.538  

 

Overall Classification Jongens Junioren C 

18. 174   Sarp VISSER   IHCL  51   14 18   1:40.692 

 

Overall Classification Heren Junioren B 

12. 89   Henk VAN ATTEN   IHCL 1 27   9 8 10  2:28.585  

13. 36   Tijn LEIJGRAAFF   IHCL 1 41   19 14 8  2:40.088  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihcl.nl/
http://shorttrackonline.info/skaterbio.php?id=STNED20308200501
http://shorttrackonline.info/skaterbio.php?id=STNED22103200601
http://shorttrackonline.info/skaterbio.php?id=STNED10202200601
http://shorttrackonline.info/skaterbio.php?id=STNED11211200201
http://shorttrackonline.info/skaterbio.php?id=STNED11607200201
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Onderstaand een overzicht van de prestaties van de IHCL-rijders in de Regiocompetitie West van 

afgelopen seizoen.  

Klassement Regiocompetitie West, Junior D Meisjes 2019-2020 

2.  Julie VAN SANTEN IHCL   NED 970 970 970 (941) 1000 3910 

4.  Pom STRAATHOF IHCL   NED 941 941 (886) 913 859 3654 

6.  Juul VAN DER ZWAAN IHCL   NED 886 913 859 (808) 886 3544 

10.  Jolies STEENAERT IHCL   NED  633 694 673 715 2715 

11.  Lieve WILLEMSEN IHCL   NED  440 784 694 653 2571 

18.  Tanne-Jo KOELEMAN IHCL   NED 468  454 512 482 1916 

 

Klassement Regiocompetitie West, Junior D Jongens 2019-2020 

1.  Timo VALENTIJN IHCL   NED 970 1000  970 1000 3940 

3.  Junior DE BLOIS IHCL   NED 886 833  1000 970 3689 

10.  Markus KOELEMAN IHCL   NED 653  715 715 760 2843 

11.  Niels PENNINGS IHCL   NED (561) 614 833 694 614 2755 

15.  Sten HUTTEN IHCL   NED 402 454 544  528 1928 

21.  Thomas SUIJTEN IHCL   NED  544  544  1088 

24.  Quintin HARTJESVELD IHCL   NED   468   468 

24.  Biermann HAAKON ANDERS IHCL   NED  468    468 

 

Klassement Regiocompetitie West, Junior E Meisjes 2019-2020 

3.  Ief STRAATHOF IHCL   NED (390) 596 653 633 694 2576 

5.  Bo HOOGVORST IHCL   NED 760 784  760  2304 

15.  Evelien SIMMERMAN IHCL   NED   345 325 390 1060 
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Klassement Regiocompetitie West, Junior E Jongens 2019-2020 

2.  Stan DE GRAAF IHCL   NED 913 886  941 913 3653 

3.  David LINSE IHCL   NED 737  784 673 673 2867 

5.  Joris TOORNVLIET IHCL   NED 673 (596) 808 614 596 2691 

9.  Sieb STEENAERT IHCL   NED  440 578 468 512 1998 

 

Klassement Regiocompetitie West, Junior F Meisjes 2019-2020 

1.  Fabiènne VAN DER VELDT IHCL   NED (859) 1000 1000 1000 1000 4000 

3.  Maartje TOORNVLIET IHCL   NED 913 (784) 970 970 913 3766 

4.  Annika OUWENEEL IHCL   NED 886 886 (859) 941 941 3654 

5.  Larissa REINDERS IHCL   NED (833) 859 941 886 886 3572 

11.  Feline PORSKAMP IHCL   NED 737 715 694  715 2861 

12.  Elena LINSE IHCL   NED 694  673 694 694 2755 

14.  Juup STRAATHOF IHCL   NED 673 633 (596) 633 633 2572 

16.  Liz HUTTEN IHCL   NED  760 715  737 2212 

 

Klassement Regiocompetitie West, Junior F Jongens 2019-2020 

4.  Rinze ONDERWATER IHCL   NED 913 886 941 (784) 886 3626 

8.  Mees VAN DER ZWAAN IHCL   NED 833  737 808 784 3162 

9.  Merlijn PORSKAMP IHCL   NED  833 913  833 2579 

13.  Sepp PHEIFER IHCL   NED  737 715   1452 

14.  Gabriël DE HAAN IHCL   NED    913  913 
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Klassement Regiocompetitie West, Junior A-B-C Dames 2019-2020 

4.  Julia HEEMSKERK IHCL   NED  808 760 715 808 3091 

11.  Yun DE KRUIJFF IHCL   NED    673  673 

 

Klassement Regiocompetitie West, Junior A-B-C Heren 2019-2020 

1.  Pol KRUIDERING IHCL   NED 886 (784) 886 886 808 3466 

4.  Maarten PENNINGS IHCL   NED 941 (886) 913 913  2767 

5.  Lucas VAN DER HOORN IHCL   NED   694 833 913 2440 

 

Klassement Regiocompetitie West, Senior Dames 2019-2020 

6.  Roos-Marie VAN GERVEN IHCL   NED 808 694  694  2196 

9.  Cathrien DE BLOIS IHCL   NED 694     694 

 

Klassement Regiocompetitie West, Senior Heren 2019-2020 

3.  Ronald DE GRAAF IHCL   NED 784 941  859 941 3525 

7.  Jeroen PENNINGS IHCL   NED 737 715  715 737 2904 

9.  Peter DE BLOIS IHCL   NED 694 633 561  715 2603 

10.  Edo KRUIDERING IHCL   NED 633 596 (528) 614 673 2516 

12.  Jeroen OUWENEEL IHCL   NED  614  596  1210 
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JAARREKENING IHCL 2019-2020 

 

HOOFDPUNTEN 

IHCL heeft afgelopen seizoen in totaal een positief resultaat behaald van EUR 1.711. Na 

toevoeging van dit resultaat bedraagt het eigen vermogen van IHCL EUR 19.618 

- De inkomsten uit shorttrack en lidmaatschap van IHCL, bedragen EUR 30.663. Hierin zitten 

ook opbrengsten voor proeflessen, zomerijs en overige zomertrainingen (inline-skaten, 

droogtrainingen en wielrennen). Door het aantrekken van nieuwe leden en het afnemen van 

meer trainingen is dit bedrag hoger dan vorig seizoen. 

- De sponsoropbrengsten bedroegen EUR 3.750, EUR 1.500 van zowel Sebra Sports en 

Deltrap Bouw Wonen (Sponsor Goud) en EUR 750 van onze nieuwe sponsor April Makelaars 

(Sponsor Zilver). April heeft zich voor 3 seizoenen als sponsor aan ons verbonden. Wij zijn 

verheugd dat we drie hoofdsponsors aan ons hebben kunnen binden wat tevens een solide 

uitgangspositie geeft voor komende seizoenen. 

- In dit seizoen heeft IHCL subsidie van de gemeente Leiden ontvangen van EUR 194 voor 

Leidse jeugdleden. 

- De ARB is helaas op het laatste moment niet doorgegaan door uitbraak van het corona-virus. 

Na aftrek van reeds gemaakte kosten bleef er een bedrag over van EUR 900. Omdat de 

KNSB onze subsidieaanvraag voor de Hutspot cup heeft afgewezen, hebben wij besloten dit 

bedrag te reserveren voor de financiering van de eerstvolgende Hutspot cup per 3 oktober as. 

- De investering in een eigen set helmcaps bedraagt EUR 1.463. De helft hiervan (EUR 732) is 

in de kosten genomen van het seizoen 2018-2019. De andere helft is ten laste gekomen van 

het seizoen 2019-2020. 

- De investering in de baanbeveiliging bedroeg EUR 3.000. Hiervan is EUR 1.350 voldaan door 

16 partijen: Ondernemersfonds Leiden, District Sassenheim, alle langebaan verenigingen die 

in Leiden rijden en IJshal Leiden. IHCL heeft EUR 1.650 aan baanbeveiliging bijgedragen. 

- De overige activiteiten (ALV, Thialf “Train de Trainer”,  Startweekend en Sinterklaas) hebben 

in totaal EUR 2.308 gekost. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in totaal EUR 1.685 aan 

inschrijfgeld van de deelnemers aan het Startweekend is ontvangen. 
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WINST – EN VERLIESREKENING 

WINST- EN VERLIESREKENING

REALISATIE 2019-2020 BEGROTING 2019-2020 REALISATIE 2018-2019

Shorttrack en lidmaatschap 30.663 24.540 25.192

Sponsoring en subsidies 5.294 6.000 3.868

Kleding 6.448 - 3.963

Hutspotcup 1.104 - -

ARB 1.207 - 1.791

Activiteiten 1.825 - 1.265

Wedstrijden - - -

Diversen - - -

OPBRENGSTEN 46.540 30.540 36.079

Accommodatie 28.936 23.781 24.633

Activititeiten 2.308 2.750 3.574

Administratiekosten 327 240 240

Algemene kosten 271 250 150

Hutspotcup 1.838 - -

ARB 307 - 1.577

Reunie - - 255

Bankkosten 120 119 119

Kleding 7.358 750 3.729

Lidmaatschappen 1.313 1.250 1.258

Trainers & vrijwilligers 1.050 1.400 1.150

Wedstrijden - - -

KOSTEN 43.829 30.540 36.685

Buitengewone baten en lasten -1.000 0

RESULTAAT 1.711 0 -606  

 

In het resultaat van seizoen 2019-2020 is een reservering gemaakt van EUR 1.000,- voor de 

Hutspotcup van 3 oktober 2020. In dit bedrag wordt grotendeels voorzien door het vrijvallen van een 

bedrag van EUR 900 na annulering van de ARB enkele dagen voor de wedstrijd (door de corona-

uitbraak). Deze post is opgenomen onder buitengewone baten/lasten. 

 

 

Opbrengsten EUR 46.540 

 

Shorttrack & lidmaatschappen EUR 30.663 

De opbrengsten voor shorttrack (winterseizoen) en lidmaatschappen zijn hoger dan vorig seizoen en 

komen in totaal op EUR 25.850. Voor het zomerijs in de Uithof en Dordrecht en de GTC techniek 

trainingen is de verrekening via IHCL verlopen, bij de inkomsten staat hiervoor een bedrag van EUR 

3.943. Voor overige zomertrainingen (inline-skaten, droogtrainen en wielrennen) die via het cluster 

worden gegeven is de verrekening ook via IHCL verlopen (EUR 840). 
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Sponsoring en subsidies EUR 5.294 

Dit bestaat uit de volgende bedragen.  

- De sponsorbijdragen van Sebra Sports (EUR 1.500), Deltrap Bouw en Wonen (EUR 1.500) en 

April Makelaars (EUR 750) 

- De subsidie van de gemeente Leiden  (EUR 194) voor Leidse jeugdleden 

- De bijdrage van totaal EUR 1.350 in de baanbeveiliging van de volgende partijen: 

Ondernemerfonds Leiden (EUR 500), IJshal Leiden (EUR 50), District Sassenheim (EUR 150) 

en 13 langebaan verenigingen die in Leiden rijden (elk EUR 50).  

 

Kleding EUR 6.448 

Deze opbrengsten bestaan uit de IHCL-schaatskleding. Nieuw dit seizoen waren ICHL skeeler- en 

wielrenkleding. Uitgangspunt hier is om dit kostenneutraal te laten verlopen. Dit is de reden dat het 

daarom ook niet is opgenomen is de begroting. Mede door het verlagen van de prijzen naar onze 

leden is er dit jaar een recordaantal kledingstukken afgenomen. 

 

Hutspotcup en ARB EUR 2.310 

Hier zijn opbrengsten van inschrijfgeld deelnemers van beide wedstrijden (EUR 2.136) en de tombola 

(EUR 174) verantwoord. Dit jaar is voor de tweede keer de inschrijving via inschrijven.schaatsen.nl 

verlopen. Dit heeft mede bijgedragen aan een grotere publiciteit en hogere deelnemersaantallen. 

Tevens heeft dit als voordeel dat betalingen elektronisch plaatsvinden en er minder met kasgeld 

tijdens de wedstrijd hoeft te worden gewerkt. 

 

Activiteiten EUR 1.825 

Dit zijn de opbrengsten van het startkamp en deelname rijders Thialf “Train de Trainer”. De kosten van 

de zes trainers voor Thialf zijn door IHCL voldaan. 

 

Kosten EUR 43.829 

Accommodatie EUR 28.936 

Dit betreft de kosten van huren van de ijshal van Leiden (EUR 22.269) de kosten van het zomerijs en 

GTC techniek uren (EUR 3.667) en het huren van de baanbeveiliging van de KNSB (EUR 3.000). 
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Activiteiten EUR 2.308 

 

Activiteiten Kosten  Inkomsten Opmerkingen 

ALV 48     

Thialf "Train de trainer" 380 140 
Kosten trainers zijn betaald 

door IHCL 

Worldcup Dordrecht 0   Dit jaar geen bus gehuurd 

Dooifeest 0   Geannuleerd ivm corona 

Sinterklaas 110     

Startweekend 1771 1685 
4e ijsuur gecrediteerd ivm 

ijskwaliteit 

Totaal 2.308 1.825  
 

 

Administratiekosten EUR 327 

Dit betreft de kosten voor de google mail accounts die IHCL gebruikt. 

 

Algemene kosten EUR 271 

Dit betreft diverse kleine kostenposten zoals cadeautjes en attenties voor vrijwilligers, declaraties, 

webhosting en promotie. 

 

 

HUTSPOTCUP en ARB EN REUNIE EUR 2.145 

 

Kosten Hutspot cup     

     

Leverancier Omschrijving Bedrag 

Schaatshal Leiden Ijshuur 4,5 uur 1.231 

Scheffer Bekers en medailles prijsuitreiking 231 

Van der Hoorn Bloemen voor prijsuitreiking 130 

Diversen Verzorging wedstrijdleiding en vrijwilligers* 87 

Joor-It Banners 62 

KNSB Declaratie reiskosten jury 97 

  Totaal kosten 1.838 
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Het grootste deel van de kosten van de Hutspotcup is toe te wijzen aan ijshuur. De KNSB heeft 

aangegeven (vooralsnog) geen budget te hebben om hier een bijdrage aan te leveren (anders dan bij 

de ARB). 

 

Kosten ARB  
Omschrijving Bedrag 

Boodschappen (declaratie) 37,97 

Diversen (declaratie) 14,00 

Sportprijzen 255,20 

    

Totaal kosten 307,17 
 

 

De ARB kon helaas op het laatste moment niet doorgaan door de corona-uitbraak. Gelukkig hebben 

we de kosten weten te beperken. De reeds aangeschafte sportprijzen zullen voor komende editie 

gebruikt worden. 

 

Bankkosten EUR 120 

Dit zijn de kosten voor de Rabobank 

 

Kleding EUR 7.358 

Dit betreffen de kosten voor de IHCL schaats-, skeeler- en wlierenkleding. Uitgangspunt hier is om dit 

kostenneutraal te laten verlopen. Dit is de reden dat het niet is opgenomen is de begroting. In de 

kosten van het seizoen 2018-2019 zijn 50% van de kosten van de helmcaps opgenomen (EUR 732). 

De andere helft is ten laste gekomen van het seizoen 2019-2020. 

 

Lidmaatschappen EUR 1.313 

De contributie voor de KNSB bedroeg EUR 1.228. Daarnaast betalen we een lidmaatschap voor het 

district Sassenheim (EUR 85).  

 

Trainers & Vrijwilligers EUR 1.050 

Dit betreft de kosten voor trainersvergoedingen (EUR 1.050).  

 

Buitengewone baten / lasten EUR 1.000 

Zoals eerder vermeld heeft het bestuur besloten het positieve financiële resultaat na het annuleren 

van de ARB door Corona te reserveren voor de eerstvolgende Hutspot cup omdat daar door de KNSB 
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geen subsidie op de ijshuur wordt gegeven. Dit bedrag van EUR 1.000 staat opgenomen als 

reservering onder de post buitengewone baten / lasten. 

 

 

Resultaat EUR 1.711 / EV 19.618 

 

IHCL heeft over het afgelopen jaar een positief resultaat gerealiseerd van EUR 1.711. Dit komt 

enerzijds door groei van het aantal leden en het aantal trainingsuren op onze eigen uren in Leiden. 

Anderzijds zijn er door uitbraak van het corona-virus minder kosten gemaakt aan het einde van het 

seizoen. 

 

Verder dient opgemerkt te worden dat 50% van de investering in helmcaps (EUR 732) in de kosten 

van afgelopen seizoen is opgenomen. Het voorstel is om het bedrag van EUR 1.711 aan het Eigen 

Vermogen toe te voegen. Het EV komt daarmee op EUR 19.618.  

 

De afgelopen jaren heeft het bestuur van IHCL ernaar gestreefd om met het EV minimaal 1 jaar 

ijshuur te kunnen voldoen om de continuïteit van IHCL te kunnen garanderen. Ondanks de toename 

van het Eigen Vermogen voldoen we daar grotendeels (maar niet volledig) aan omdat we twee uren 

overgenomen hebben van de baancommissie en daarmee de kosten van 1 jaar ijshuur zijn gestegen 

naar circa EUR 21.500 (exclusief huur kussens). Het huidige EV dekt daarmee 91% van de kosten 

van 1 jaar ijshuur. 
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BALANS 

 

 

Het EV bedraagt na toevoeging van het resultaat over 2019-2020: EUR 19.618. Op balansdatum 30 

juni 2020 was er nog een bedrag te ontvangen van EUR 4.602. Het overgrote deel hiervan heeft 

betrekking op de kledingbestelling die rond die datum is uitgeleverd en is begin juli ontvangen. 

 

Opgemerkt dient te worden dat er een reservering is gemaakt van EUR 1.000 ten behoeve van de 

Hutspot cup 2020 omdat er geen subsidie vanuit de KNSB beschikbaar is voor ijshuur (anders dan 

voor de ARB). 
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Speerpunten en begroting IHCL SEIZOEN 2020-2021  

Voor het seizoen 2020-2021 is in lijn met de afgelopen jaren het doel om de club financieel gezond te 

houden. Naast de financiën willen we voor komend seizoen de volgende speerpunten presenteren:  

 

1. (Blijven) werven van vrijwilliger / bestuursleden: Een goede samenstelling van het bestuur en het 

vrijwilligerscorps blijft essentieel voor de toekomst van de club. Dit blijft hoog op het prioriteitenlijstje staan.  

2. Sponsorcommissie: Met de komst van een nieuw bestuurslid sponsoring en aantrekken van nieuwe 

vrijwilligers is de sponsorcommissie verder vormgegeven, met o.a. als doel nieuwe sponsors / 

financieringsbronnen aan de club te binden  

3. Werven nieuwe rijders: en behouden van rijders: Nieuwe leden blijven belangrijk. Zowel de jonge rijders voor 

de schaatsklas als rijders van andere ijsverenigingen blijven een belangrijk potentieel. 

Het behoud van de jongeren blijft een uitdaging. Het steeds sneller worden van junioren en op andere 

ijsbanen gaan trainen heeft invloed op de sfeer in trainingsgroepen. Dit blijft een aandachtpunt voor IHCL. 

Ook goede contacten met ouders daarover is een belangrijk onderdeel.  

4. Ontwikkeling trainers & trainingen : Zoals gezegd IHCL is uniek in NL met de hoeveelheid aan trainers op de 

trainingsuren. Onderlinge afstemming tussen de trainers blijft een aandachtspunt, zeker met de groei van het 

niveau van de rijders. Met meer bijeenkomst en aandacht voor de kwaliteit en de opleiding van trainers willen 

we dit versterken. Tevens is er een zevende IHCL shorttrack-uur toegevoegd in Leiden op vrijdagmiddag. Dit 

uur is bedoeld om meer aanbod te creëren voor jonge shorttrackers. 

5. Begeleiding tijdens wedstrijden: Komend seizoen zullen meer rijders mee gaan doen aan de KNSB Cup. 

Hierdoor zal de aandacht voor coaching toenemen. Komend seizoen zal dit meer gestructureerd worden 

aangepakt. Dit blijft overigens van kracht bij de andere wedstrijden. 

6. Garanderen veiligheid: Om de veiligheid van onze rijders te garanderen is er een oplossing gevonden in het 

huren van de KNSB. Deze kussens zullen nog 2 seizoenen worden gehuurd tot de nieuwe ijshal is 

gerealiseerd.  

7. Samenwerking Leidse ijsverenigingen: Ondanks dat ondersteuning van de Rabobank is gestopt, blijft het van 

belang dat de vier Leidse ijsverenigingen hun samenwerking nader blijven verkennen. Op verschillende 

vlaken kan aan samenwerking worden gedacht. Voorbeeld verdeling ijsuren en bestuurlijke samenwerking.  
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Begroting IHCL- seizoen 2020-2021: 

 

 

Nadere toelichting: 

 

Opbrengsten EUR 33.500 

Shorttrack & lidmaatschap EUR 28.000 

Uitgangspunten: 125 shorttrack leden (147 trainingsuren in Leiden). Dit komt neer op gemiddeld 21 

rijders per trainingsuur. 

 

Sponsoring & subsidies EUR 5.500 

Dit betreft het lopende contract met Sebra Sport (EUR 1.500), Deltrap (EUR 1.500) en April Makelaars 

(EUR 750). 

De bijdragen voor de baanbeveiliging (EUR 1.350). Dit is een bedrag vanuit IJshal, Gewest, 

Verenigingen, Ondernemersfonds, huur van lange baan verenigingen en mogelijk andere 

mogelijkheden. Tenslotte een taakstellend budget van EUR 400 om extra subsidies en 

sponsorinkomsten te realiseren. Dit kan mogelijk (deels) worden gerealiseerd door subsidie van de 

Gemeente Leiden en tevens zullen andere mogelijkheden worden onderzocht. 
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Kosten EUR 33.500 

Accommodatie EUR 29.000 

Dit betreft de ijs huur voor het seizoen 2019-2020 en is gebaseerd op afgelopen seizoen inclusief het 

overnemen van de twee baancommissie-uren door IHCL (maandag 2 en donderdag) en het extra 

vrijdagmiddaguur. Tevens zijn kosten voor extra trainingen in Leiden einde seizoen (EUR 1.000) en de 

huur van EUR 2.700 huur voor de kussens meegenomen. De eventuele aanwezigheid van zomerijs is 

hier niet in meegenomen. Indien dit beschikbaar komt, zal het kostenneutraal geschieden en derhalve 

geen impact hebben op het resultaat. 

 

Activiteiten EUR 1.250 

 

 

Er zijn kosten opgenomen en voor bestaande activiteiten op basis van afgelopen seizoen(en). Er dient 

opgemerkt te worden dat het budget voor het Dooifeest taakstellend is verlaagd. Dit kan gerealiseerd 

worden door sponsoren te verwerven en / of het feest anders te organiseren. 

 

Voor het komende seizoen zijn de volgende activiteiten reeds gepland: 

• 19-20 september: Startkamp wedstrijdrijders in Den Haag 

• 3 oktober: Hutspotcup voor pupillen (nationaal) 

• 28 november: Schaatsen met Sinterklaas voor de schaatsklas (zaterdag 1) 

• 13 maart (datum onder voorbehoud): Arie Ravensbergen bokaal voor pupillen (nationaal) 

• 21 maart: WK Ahoy Rotterdam 

 

Administratiekosten EUR 330 

Dit zijn de kosten voor de gmail accounts. 

 

Algemene kosten EUR 350 

Dit zijn kosten voor diverse kleine posten zoals cadeautjes en attenties voor vrijwilligers, webhosting, 

promotie etc. 
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ARB en Hutspot cup EUR 0 

Aanname is dat ARB en Hutspot cup kostenneutraal kunnen worden georganiseerd nu er een 

reservering van EUR 1.000 beschikbaar is uit afgelopen seizoen  

 

Bankkosten EUR 120 

Dit betreft de kosten voor het betalingsverkeer en het aanhouden van de rekening bij de Rabobank. 

 

Kleding EUR 0 

Kledingbestellingen zullen kosten neutraal worden doorbelast aan leden 

 

Lidmaatschappen EUR 1.300 

Dit zijn de kosten voor de KNSB en het district 

 

Trainers & Vrijwilligers EUR 1.150 

Dit zijn de kosten voor de trainersvergoedingen. 

 

Resultaat EUR 0 

Het beoogde resultaat is daarmee EUR 0. 
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