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Introductie 
Als je dit leest begin je waarschijnlijk een commissiejaar in de Toco. De Toco is, 
zoals je zou verwachten verantwoordelijk voor de organisatie van de IJcup. Dit is 
iets waar je het hele jaar wel mee bezig bent. Van het regelen van de locatie en 
verzinnen van het thema tot alles regelen tijdens het toernooi zelf. De kerntaken 
van de toernooicommissie zijn: 

• Regelen en contact houden met de feest- en toernooilocatie; 
• Thema, themafilmpje en prestatieprijs bedenken; 
• Begroting maken (onder andere belangrijk voor subsidie SSA); 
• Organisatie tijdens het toernooi; 
• Promotie. 

Het belangrijkste terugkerende doel van de commissie is om een toernooi te 
organiseren voor ongeveer 120 studentenkorfballers. Hierbij is het leuk om een 
oude leden team op de been te krijgen.  

De afgelopen twee jaar hebben we geen normale IJcup kunnen organiseren. 
Daarom is het van belang dat dit draaiboek aan het eind van seizoen 2021/2022 
wordt geëvalueerd om te bekijken of er punten moeten worden aangepast of 
aangevuld. 

De IJcup 
De IJcup is één van de elf studentenkorfbaltoernooien in Nederland en 
onderdeel van de Barometer. Het is verder het laatste toernooi van het 
Barometerseizoen en vindt plaats in het tweede of derde weekend van mei, 
afhankelijk van wat beter uitkomt met bijvoorbeeld de locatie. Het is in grote 
lijnen een toernooi als elk ander toernooi. Dit houdt in dat we zaterdagavond de 
andere verenigingen ontvangen. Nadat iedereen zijn slaapplek heeft klaargelegd 
begint het themafeest. Op zondag zit iedereen (brak) aan het ontbijt en wordt er 
uiteraard gekorfbald. Het unieke aan de IJcup is dat het een blind-datetoernooi 
is. Dat wil zeggen dat de dames van de ene vereniging, met de heren van een 
andere vereniging in één team spelen. Na het toernooi volgt de prijsuitreiking en 
gaat iedereen weer terug naar de provincie. 

Samenstelling commissie 
De commissie bestaat idealiter aan het begin van het jaar uit een voorzitter, 
secretaris en een penningmeester. De voorzitter is degene die de voortgang van 
de commissie in de monitort en de vergaderingen leidt. De secretaris houdt de 
mail in de gaten en maakt aantekeningen tijdens de vergadering. De 
penningmeester is ten slotte verantwoordelijk voor de begroting. Er kan 



uiteraard altijd een extra lid in de commissie die hier en daar kan helpen of een 
taak van één van de andere leden kan overnemen. Het is ook leuk om in de loop 
van het jaar een (toernooi)feut in de commissie te hebben. 

 

Jaarplanning  
In de tabel hieronder vind je de jaarplanning voor de IJcup. Het gaat hier om een 
globale planning die dient als leidraad of houvast, niet als strakke deadlines. 

Wat Wanneer 
Eerste vergadering Eind september 
Locatie + datum bekend1 Eind oktober/begin november 
Thema 
bekendmaking/promovideo/logo 

Op de (H)ALV dus ergens in maart 

Begroting voor toernooisubsidie 
SSA2 

2 maanden van te voren 

Verenigingen uitnodigen Eerste week van april 
Prestatieprijs Maand van te voren 
Aanmeldingen voor leden SKV Maand van te voren 
Sluiting aanmeldingen Twee weken van te voren 
Shirtjes SKV leden3 Twee weken van te voren 
Programmaboekje Week van te voren 
IJcup Eerste of tweede weekend van mei 
Jaarverslag Eén week voor de (W)ALV 

 

1 Als de locatie en datum bekend is deel je dit met het bestuur zodat zij het aan 
de SKC kunnen laten weten. 

2 2 maanden van te voren moet de begroting voor het toernooi bij de SSA 
worden ingeleverd, anders krijgen we geen subsidie. Maak de begroting zo dat je 
een gat hebt in de begroting, waar je dan de subsidie voor kan gebruiken. Je 
loopt de begroting sowieso ook nog na met de penningmeester van het bestuur. 

3 Bij de IJcup hoort een IJcup shirt voor SKV leden met een design dat past bij het 
thema. Deze bestellen we meestal bij Muta en zijn gratis(?) voor leden van SKV 
als ze een taak oppakken tijdens het toernooi (hierover later meer). Woody’s 
sponsort deze shirts meestal dus neem ook met hen contact op (?). Zorg ervoor 
dat Muta een paar weken van te voren al op de hoogte is, want ze zijn niet de 
snelste met bestellingen.  



In overleg met de social media coördinator gebruik je op een paar momenten in 
het jaar de socials om de IJcup te promoten. Dit doe je bijvoorbeeld als de datum 
bekend is, bij de bekendmaking van het thema, als je verenigingen gaat 
uitnodigen, als leden van SKV zich kunnen aanmelden en natuurlijk tijdens de 
IJcup zelf. Verder is het ook een beetje een eigen invulling van de commissie 
wanneer je social media wilt gebruiken. 

Locaties 
Zover binnen SKV bekend zijn er twee locaties waar je de IJcup kan organiseren: 
de SVU op Uilenstede en bij het USC op Science Park. Sporting West wil ook 
graag dat wij het toernooi bij hen organiseren. Dat is alleen wel lastig met slapen. 
Volgens Rob van SW kan voor het slapen contact worden opgenomen met de 
volkstuinvereniging Sloterdijkermeer of Tuinpark Nut en Genoegen. Je zou dan 
met tenten op een grasveld kunnen. Echter, is hier door ons nooit actie op 
ondernomen. 

Er zijn een aantal zaken die je van te voren met de locatie afspreekt: 

• Tijden van aankomst, feest, ontbijt, toernooi en einde 
• Prijzen voor huur 
• Achteraf schoonmaken 
• Een contract (voorbeeld staat op de Drive) 
• Regelen geluidsinstalatie/DJ 

Als je het toernooi bij de SVU wil organiseren moet er een vergunning worden 
aangevraagd door de locatie. De vergunning moet 6 weken van te voren worden 
aangevraagd. Hiervoor moet een veiligheids- en EHBO-plan worden opgesteld. 
Gelukkig hebben we dat twee jaar geleden al gedaan. Voor het veiligheidsplan 
verander je de data. Over het EHBO-plan moet je overleggen met de locatie. Zij 
hebben namelijk ook EHBO’ers. Het is ook handig om te kijken of er binnen de 
vereniging leden zijn die zo’n diploma hebben (BHV is niet voldoende). 

Hieronder een lijstje met de voor- en nadelen van elke locatie: 

• SVU Uilenstede: 
o Voordelen 

§ Feestlocatie in hetzelfde gebouw al slaapzaal 
o Nadelen 

§ Vergunning kost geld 
• USC Science Park 

o Voordelen 
§ ? 



o Nadelen 
§ Enige feestlocatie is Maslow. Dit is niet echt een leuke locatie 

en de ze komen niet altijd de afspraken na. 
• Sporting West 

o Voordelen 
§ Buiten 
§ Goedkoop en we krijgen een deel van de baropbrengst (of 

alles als Rob in een goede bui is). 
o Nadelen 

§ Slaapplekken 
§ Buiten 

De contactpersonen voor de verschillende (feest)locaties zijn: 

• SVU Uilenstede, Michael Arentsen: 
o m.arentsen@vu.nl 

• USC Science Park, Jochem Sollard: 
o j.sollard@usc.uva.nl 
o 06-49909407 

• Maslow, Raoul Eljon: 
o maslowcafe@gmail.com 
o 06-52533285 

• Sporting West, Rob van Nifterick: 
o r.vnifterick@chello.nl 
o 06-21677550 

Verloop van het toernooi 
Voor het toernooi moet je natuurlijk inkopen doen. Zorg voor voldoende (maar 
ook niet te veel) ontbijt. Verder wil je de feestlocatie leuk aankleden. Ook moet je 
van te voren natuurlijk de teamindeling en planning van het toernooi maken. SKV 
probeert al een aantal jaar een oud ledenteam op te zetten. Dit gaat in overleg 
met het bestuur. Denk ten slotte ook aan attributen die je moet huren/kopen 
voor de prestatieprijs. 

Het toernooi begint op zaterdag rond 19:30/20:00 wanneer de eerste 
verenigingen aankomen. Laat iedereen zich bij je melden en geef iedereen een 
bandje zodat je weet dat ze naar binnen mogen. Als iedereen zijn slaapspullen 
heeft klaargelegd kan rond 21:00 het feest beginnen. Sluit om ongeveer 22:00 de 
slaapzalen, zodat laatkomers nog wel hun spullen kwijt kunnen. Om iets van 
01:00 kan de slaapzaal weer open. De eindtijd van het feest is afhankelijk van wat 
je afspreekt met de locatie maar mik op 03:00/04:00 (bij Maslow kan het maar tot 



02:00). Om 08:00/08:30 maak je iedereen weer wakker voor het ontbijt (zorg dat 
het ontbijt dan uiteraard al klaar staat). Rond 09:00/09:30 begint het toernooi. 
Tussen de wedstrijden door is ook de prestatieprijs. Zorg dat tijdens het toernooi 
er altijd een commissielid bij de wedstrijdtafel is die de stand en dergelijke 
bijhoudt en iemand die kan omroepen. Zorg ook dat er twee commissieleden bij 
de prestatieprijs zijn om uit te leggen en dergelijke. Na de finale(s) volgt de 
prijsuitreiking met, uiteraard, taart. Na de prijsuitreiking kan er opgeruimd 
worden en is het toernooi afgelopen. 

Het is fijn als je SKV leden ook wat kleine taakjes laat oppakken. Maak dit 
eigenlijk een soort van verplichting. Als iemand een taakje doet krijgt dat lid een 
shirt. Bij de aanmelding kan je al aangeven dat je een taakje oppakt als je een 
shirt wil. Taken waar je aan kan denken zijn: ontbijt klaarzetten/opruimen, na 
afloop van het toernooi opruimen, omroepen tijdens de wedstrijden, een aantal 
wedstrijden fluiten of één of meer taarten maken voor de prijsuitreiking. 

Prestatieprijs 
Prestatieprijs is een verplicht onderdeel bij elk toernooi. De prestatieprijs is een 
spel waarbij verenigingen punten kunnen verdienen voor het 
Barometertoernooi. Je bent redelijk vrij in wat je wil doen voor spel.  

Weekender  
Bij de IJcup hoort traditiegetrouw de Weekender. Tijdens de weekender zijn er 
extra activiteiten voor leden van SKV. Dit wordt in principe geregeld door de 
accie maar hier kan de toco ook nog bij helpen (in de TOCCIE). Zorg er vooral 
voor dat het weekend rond de IJcup 1 groot feest wordt! 

Slotwoord 
Wij hopen dat als je dit gelezen hebt je een beetje houvast hebt voor het 
aankomende commissiejaar. Zorg dat je overal op tijd mee bent anders wordt 
het stressen. Verder willen we ook nog als tip meegeven om het jaarverslag van 
de toco 2018/2019 te lezen. Dit was namelijk de laatste IJcup dus dan heb je nog 
wat beter een idee wat er nodig is voor de IJcup. En mocht je nou vragen hebben 
kun je natuurlijk altijd een oud commissielid appen.  

Succes dit jaar! 

 

Ook iets over oud leden team? Doet de toco dit of wordt dit door bestuur 
geregeld?  

 


