
                                                                       

 

 

Kunstschaatsen bij DIJC en DNY: hoe zit dat eigenlijk? 

 

DIJC Deventer en DNY Apeldoorn zijn twee schaatsclubs die actief zijn in het kunstschaatsen en in-

line kunstschaatsen in onze regio. Beide clubs doen deze activiteiten in nauwe samenwerking met 

elkaar door het delen van bijvoorbeeld trainers, faciliteiten en expertise. Toch zijn DIJC en DNY twee 

aparte clubs wat bij de leden soms wat verwarring geeft. We horen dan vragen als: 

• “Ik ben volgens mij lid van DNY, maar mijn trainingsmaatje zegt lid te zijn van DIJC terwijl we 

altijd samen in dezelfde groep trainen. Hoe zit dat eigenlijk?” 

• “Ik ben lid van DIJC maar als ik in de zomer doorga met in-line kunstschaatsen moet ik ook 

een lidmaatschap bij DNY betalen. Klopt dat wel, want ik ben toch geen lid van DNY?” 

• “Ik ben in de zomer lid geworden van DNY bij het in-line kunstschaatsen en ga nu in de 

winter door met kunstschaatsen op de ijsbaan in Deventer. Waarom krijg ik dan nu een 

factuur hiervoor van DIJC?” 

Deze notitie is bedoeld om op bovenstaande (en andere) vragen antwoorden te geven zodat het voor 

iedereen duidelijk is hoe DNY en DIJC samenwerken en wat dat voor de leden betekent.  

 

Achtergrond 

Eerst een klein stukje geschiedenis. Zowel DIJC als DNY zijn clubs waarin verschillende 

schaatsdisciplines worden aangeboden. Bij beide clubs kun je hardrijden (wedstrijden en meer 

recreatief) en kunstschaatsen (ook wedstrijden en recreatief). Dit is echter nog niet zo heel lang het 

geval. DIJC heeft al een heel lange historie wat betreft kunstschaatsen (meer dan 40 jaar) terwijl DNY 

hier pas zo’n 6 jaar geleden mee is begonnen. DNY is begonnen met het aanbieden van in-line 

kunstschaatsen (op de baan in Apeldoorn) en een paar jaar later kwam ook de vraag of deze leden 

“onder de vlag van DNY” zouden kunnen kunstschaatsen op ijsbaan De Scheg in Deventer.  

Een paar jaar later werd het in-line kunstschaatsen in Apeldoorn zo populair dat ook veel DIJC-ers 

(die voorheen alleen in winter op het ijs in De Scheg in Deventer trainden) zich voor het in-line 

kunstschaatsen wilden aanmelden.   

Beide clubs hebben samen overlegd over wat de beste manier was om dit te organiseren en hier is 

het volgende uitgekomen: 

• Als je in de winter meedoet aan het kunstschaatsen op het ijs in Deventer, dan word je 

hiervoor lid van DIJC (ongeacht of je in de zomer met het in-line kunstschaatsen meedoet. 

• Als je in de zomer meedoet met het in-line kunstschaatsen in Apeldoorn, dan word je 

hiervoor lid van DIJC (ongeacht of je in de winter met de ijstrainingen in Deventer meedoet. 

• Als je met beide activiteiten meedoet, dan ben je lid van beide verenigingen. 

 



                                                                       
Dit betekent dus dat zowel in de zomer als in de winter de trainingen volledig zijn geïntegreerd. Dat 

wil zeggen: de kinderen schaatsen met elkaar in dezelfde trainingsgroepen onder begeleiding van 

dezelfde trainers. Groepsindelingen worden uitsluitend gemaakt op basis van niveau en leeftijd en 

niet op basis van “afkomst” (DNY of DIJC). Kortom: er wordt als één club getraind. 

 

Waarom zijn er dan eigenlijk twee clubs? 

Je kunt je afvragen waarom we dan toch twee clubs zijn als we altijd samen trainen. De belangrijkste 

reden hiervoor is dat bij wedstrijden we dan ook meer mensen kunnen laten meedoen. Het aantal 

rijders dat per club met een wedstrijd kan meedoen is vaak gelimiteerd (vaak ongeveer 5-8 per 

wedstrijd). Door met twee clubs mee te doen kunnen we onze kinderen dus twee keer zoveel plek 

per wedstrijd bieden.  

Hoe zit dat dan precies met deelname aan wedstrijden? Als je in Nederland met kunstrijwedstrijden 

wil meedoen moet je zelf een licentie kopen bij de KNSB (zie hier: Wedstrijdlicentie (info voor de 

sporter) | KNSB). Bij deze aanvraag moet je aangeven voor welke club je uitkomt. De KNSB zal ook 

controleren of je daadwerkelijk lid bent van die club.  

De vraag die je vervolgens dan kunt stellen is onder welke licentie je dan wilt gaan schaatsen: DNY of 

DIJC? Eigenlijk gaat dit in de praktijk vrij natuurlijk. Leden die in de zomer begonnen zijn met in-line 

kunstschaatsen zullen in de regel zich als DNY-lid melden bij het aanvragen van een licentie. Leden 

die in de winter met schaatsen zijn begonnen zullen meestal als DIJC-lid een licentie aanvragen. Maar 

heel strak is het niet geregeld. Let wel: als je geen lid bent bij een vereniging, dan kun je ook geen 

licentie aanvragen als lid van die vereniging.  Belangrijk: als clubs (DIJC en DNY) willen we graag dat 

je de licentieaanvraag in overleg met ons doet. We willen namelijk graag weten voor welke club je 

uitkomt tijdens wedstrijden. Ook heeft dit impact op de manier waarop kosten voor deelname aan 

wedstrijden worden verrekend (zie onder). 

 

Samenwerking in de praktijk 

Omdat, zoals hierboven beschreven, er geen splitsing van leden plaatsvindt tijdens de trainingen is 

het eigenlijk heel pragmatisch georganiseerd. Voor de leden komt het in feite hier op neer: 

In de winterperiode: 

• In de wintermaanden is de regie van de trainingen in handen van DIJC. Trainers (ook trainers 

die bijv. in de zomer in-line trainingen verzorgen) worden in de winter vergoed 

(vrijwilligersvergoeding) door DIJC en vallen ook onder verantwoordelijkheid van DIJC 

• Alle leden die in de winter schaatsen betalen bij DIJC een algemene contributie en een 

bedrag voor de lessen (hoogte afhankelijk van de trainingsgroep en aantal trainingsdagen).  

• Zoals hierboven uitgelegd: sommige leden komen tijdens wedstrijden uit voor DNY 

(wedstrijdlicentie DNY) en anderen voor DIJC (wedstrijdlicentie DIJC).  

• Administratief kan het een beetje verwarrend zijn, maar het is dus als volgt geregeld. Voor 

DNY leden geldt: 

o Contributie (algemene contributie en lesgeld) wordt geïnd door de penningmeester 

van DIJC (voor alle leden). 

https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/


                                                                       
o Kosten voor deelname aan wedstrijden (inclusief begeleidingskosten) worden geïnd 

door de penningmeester van DNY. 

o De reden om het zo te regelen is dat het voor de meeste wedstrijden zo is dat alleen  

de club waar een lid zijn wedstrijdlicentie heeft deze  leden voor een wedstrijd mag 

aanmelden.  

• Voor leden die onder licentie van DIJC meedoen aan wedstrijden worden uiteraard alle 

bovengenoemde kosten door de penningmeester van DIJC geïnd.  

• Nogmaals: alles gebeurt onder één regie. Dit betekent ook dat aan het begin van het seizoen 

één wedstrijdindeling wordt gemaakt voor deelname aan wedstrijden waarin alle kinderen 

worden “verdeeld” over de wedstrijden (ongeacht of ze een DNY of DIJC licentie hebben). 

In de zomerperiode: 

• In de zomerperiode is de regie van het inline kunstschaatsen in handen van DNY. Trainers 

(ook trainers die in de winter ijstrainingen in Deventer geven) worden in de zomer vergoed 

door DNY en vallen onder verantwoordelijkheid van DNY. 

• Alle leden die meedoen aan het in-line rolschaatsen (dus ook leden die in de winter onder 

licentie van DIJC aan wedstrijden meedoen) worden in de zomer lid van DNY en betalen 

algemene contributie en lesgeld aan de penningmeester van DNY. 

• Deelname aan wedstrijden is tot op heden nog niet aan de orde geweest, maar als dit wel 

gebeurt dan wordt dit net zo geregeld als hierboven beschreven voor wedstrijden op het ijs 

in de winter.  

• Ook hier: alles gebeurt onder één regie. Indelingen van groepen, trainersbezetting etc. is 

volledig de verantwoordelijkheid van DNY. 

Ten slotte: in de zomerperiode worden ook vaak ijstrainingen georganiseerd (structureel of meer ad 

hoc) op andere ijsbanen in het land (of in het buitenland). Deze trainingen worden meestal verzorgd 

door onze eigen trainers (DNY/DNIJ). De administratieve kant van deelname aan deze trainingen is 

wat minder strak geregeld. In de meeste gevallen nemen ouders/trainers zelf initiatief om ijs te 

regelen en regelen zij ook onderling de vergoeding voor trainerskosten. In sommige gevallen (bijv. bij 

het jaarlijkse zomerkamp) wordt de penningmeester van DIJC gevraagd om de financiële 

administratie te ondersteunen door het sturen van facturen en het incasseren van deelnamekosten. 

Maar in feite is de betrokkenheid van het bestuur en de vereniging bij deze activiteiten beperkt. 

 

Samenvattend: 

• DIJC en DNY zijn twee schaatsverenigingen die nauw samenwerken op het gebied van (in-

line) kunstschaatsen 

• Bij wedstrijden komen sommige leden voor DIJC uit en sommige leden voor DNY; hierdoor 

kunnen we meer kinderen laten meedoen met wedstrijden 

• Bij trainingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen leden met een DNY of DIJC licentie. 

Iedereen traint samen en dezelfde groep. Groepsindelingen worden alleen gemaakt op 

leeftijd en niveau 

• Administratief worden DNY en DIJC leden nagenoeg gelijk behandeld: 

o In de winter is iedereen volwaardig lid van DIJC en betaalt daar contributie en lesgeld 

o In de zomer is iedereen volwaardig lid van DNY en betaalt daar contributie en lesgeld 

o Voor wedstrijden is er een klein verschil: 



                                                                       
▪ DIJC-rijders betalen inschrijfgeld en begeleidingskosten aan de 

penningmeester van DIJC 

▪ DNY-rijders betalen inschrijfgeld en begeleidingskosten aan de 

penningmeester van DNY 

▪ DIJC en DNY hebben afgesproken dezelfde begeleidingskosten door te 

berekenen aan hun leden (2021-2022: 13 euro per wedstrijd) 

 

 

 


