Factsheet Over de KNSB
De Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond zet zich als nationaal overkoepelend
orgaan actief in voor de verdere versterking en promotie van de schaats- en inline-skatesport
in al zijn facetten. Als KNSB staan we voor alle schaatsliefhebbers, van de kinderen die
kennismaken met het schaatsen tot talenten van de toekomst. Van de schaatsers die wekelijks
een rondje op de baan schaatsen tot de topsporters die hun titels verdedigen en hun fans.
Uniek voor de schaatssport is de gezamenlijke visie ‘De KNSB op weg naar 2020’. Deze is
vastgesteld door de Ledenraad in 2012. We hebben samen de ambitie uitgesproken dat we de
wereldtop willen bereiken en behouden in al onze disciplines. En daarnaast het schaatsplezier in alle
disciplines willen vergroten; zowel voor sporters als voor fans. Dit doen we niet alleen. Dit doen we
samen met partners, want samen maak je de sport sterker.

Disciplines
De KNSB is de bond voor de disciplines inline-skaten, kunstrijden, kortebaan, langebaan, marathon,
schoonrijden, shorttrack en toerschaatsen.

Randvoorwaarden voor schaatsplezier en talentontwikkeling
De KNSB zorgt voor schaatsplezier en dat de pool aan talenten groot blijft door:
• Een wedstrijdinfrastructuur voor zo’n 10.000 licentiehouders, waarin zij laagdrempelig meerdere
disciplines kunnen beoefenen.
• Jaarlijkse opleiding van zo’n 160 trainers en 300 officials en bijscholing van zo’n 1.200 trainers.
• Organisatie talentontwikkeling via regionale talentencentra waar de KNSB sporttechnisch de
regierol vervult.
• Kwaliteitsborging en kennisdeling volgens een uniform opleidingsplan voor alle disciplines, van
kennismaken met schaatsen tot trainen voor topprestaties.
• Breedtesport promotie en –activiteiten door heel Nederland middels de verenigingsstructuur maar
ook via netwerken rond ijsbanen en activaties via partners en media.

Het schaatspodium
De KNSB creëert het schaatspodium waarop topschaatsers, teams en sponsors kunnen schitteren en
topprestaties kunnen leveren en waar vele schaatsfans van kunnen genieten.
• Het binnenhalen, de organisatie en promotie van wedstrijden en evenementen. Denk aan ICT,
technisch en organisatorisch kader, opstellen/bewaken reglementen, antidopingbeleid.
• Marketing, communicatie en media exposure van de schaatssport met haar 4,5 miljoen
schaatsfans zoals via het platform schaatsen.nl. Het schaatspodium kan alleen succesvol zijn en
blijven doordat de Nederlandse schaatsers unieke prestaties neerzetten en teams, schaatsers en
KNSB zich inzetten ter promotie van de schaatssport in Nederland.

Regierol natuurijs
De KNSB regisseert bij natuurijs de activiteiten in het land zoals toertochten, openstelling
natuurijsbanen; zodat miljoenen Nederlanders kunnen schaatsen. De KNSB bewaakt daarbij de
veiligheid door draaiboeken en het ijs te keuren en publiek via de media hierover te informeren.

Belangen internationaal behartigen
Alle partijen hebben belang bij het vergroten van de wereldwijde status en populariteit van het
schaatsen. De KNSB behartigt deze belangen van de schaatssport bij NOC NSF en de ISU.

Selecties voor internationale wedstrijden
De KNSB selecteert junioren en senioren top voor wedstrijden/ nationale selecties en organiseert en
financiert reis- en verblijfskosten voor de nationale teams en begeleiding en beloont de best
presterende topschaatsers met een premie.

Partnerships
Partnerships creëren om zo de ontwikkeling van de sport voor de volle breedte mogelijk te maken,
zoals via commerciële partners, mediapartners als het aanvragen van subsidies.

