
HET AANMAKEN VAN JE ACTIVITEITEN

WWW.AANBOD.SCHAATSEN.NL



Om IJSTIJD! aanbieder te worden moet je een SchaatsID hebben. Het SchaatsID geeft jou toegang tot 
meerdere online producten van de KNSB. Zo kan je hiermee het IJSTIJD! platform beheren, maar ook inloggen 
op de nieuwe Sprint app. 

Ga naar www.aanbod.schaatsen.nl om aanbieder te worden.

Maak een SchaatsID aan of log in als je al eerder een SchaatsID hebt aangemaakt.

Kies vervolgens uit de lijst van aanbieders jouw vereniging, ijsbaan, schaatsschool of organisatie.
Staat jouw aanbieder er niet tussen? Mail dan naar ijstijd@knsb.nl en wij maken deze voor jou aan. 

Als dat is gelukt kan jij namens die aanbieder jullie IJSTIJD! aanbod gaan instellen.

 

STAP 1: Aanbieder worden



Je bent nu de beheerder van jouw vereniging, ijsbaan, schaatsschool of organisatie en kan nu het IJSTIJD! 
aanbod gaan toevoegen. Dit aanbod wordt getoond op www.ijstijd.schaatsen.nl en kan door kinderen 
middels een code op hun IJSTIJD! Polsbandje gratis worden verzilverd. Hiermee promoot jij samen met de 
KNSB en de andere aanbieders de schaatssport en kan je jouw vereniging, ijsbaan, schaatsschool of 
organisatie in de picture zetten! Je kan meerdere activiteiten aanmaken.

Klik in het menu op het schaatsje. 

Klik op activiteit toevoegen.

Vervolgens krijg je een kort formulier die je moet invullen om je activiteit aan te maken. Deze 
informatie is verplicht om jouw aanbod beschikbaar te kunnen maken.

 Let op! Bij locatie vul je de locatie in waar dit activiteit plaatsvindt en dus niet per se de 
locatie van jouw vereniging, ijsbaan, schaatsschool of organisatie. Is jouw gewenste locatie niet 
beschikbaar? Mail dan naar ijstijd@knsb.nl.

Na het invullen van deze velden, kan je jouw activiteit aanmaken. Op de volgende pagina  heb je nog 
wat mogelijkheden om de informatie verder aan te vullen en voeg natuurlijk een foto toe!

 Let op! Controleer onderaan even extra of de locatie juist is ingevuld, aangezien wij deze voor de 
aanbieder hebben ingesteld.

Na het invullen van de informatie, ga naar stap 3 of maak nog een activiteit aan.

 

STAP 2: IJSTIJD! aanbod toevoegen



Om nog meer schaatsers naar jullie ijsbaan te trekken heeft de KNSB sinds het seizoen 2019 - 2020 een nieuwe 
mogelijkheid ontwikkeld om partners jullie schaatsaanbod af te laten nemen en/of te verspreiden middels hun 
acties. Voor deze partners worden speciale actiecodes ontwikkeld, welke zij kunnen verspreiden middels hun 
eigen acties. Diegene die deze speciale codes ontvangen, kunnen deze verzilveren op de daarvoor speciaal 
ingerichte actiepagina’s en kiezen uit het daarvoor beschikbare aanbod. 
Dit zou bijvoorbeeld een actie van Efteling kunnen zijn, waarbij bezoekers van de Efteliing bij hun bezoek een 
gratis code krijgen om eens te gaan schaatsen. Zij gaan dan naar ijstijd.schaatsen.nl/efteling en zien daar het 
speciale actie aanbod van de deelnemende ijsbanen en verenigingen. Bij het aanmaken van het reguliere 
IJstijd! aanbod kan je kiezen of je dit ook voor deze acties beschikbaar wilt stellen. 
Stel dit dus nu in voor jullie bestaande en nieuwe aanbod. 

Na het aanmaken van je aanbod, heb je de mogelijkheid meer informatie in te vullen over je 
schaatsaanbod. Hier zal nu ook worden gevraagd of dit aanbod ook te verzilveren is met ‘generieke 
codes’. Vul dit vinkje in als je het betreffende aanbod ook voor acties beschikbaar wilt stellen. 

 Wij adviseren om het vinkje altijd aan te zetten, want dit biedt je ijsbaan en vereniging de mogelijkheid om 
meer bezoekers te trekken.

Na het aanklikken van het vinkje en het te hebben opgeslagen, kan je kijken op ijstijd.schaatsen.nl/
efteling. Dit is een voorbeeld om te controleren of jouw aanbod vanaf dan ook beschikbaar is in acties.

   Iedere gebruiker kan de actiecode maar één keer verzilveren. .

 

EXTRA: Generieke codes voor partners en acties

Generieke (actie) codes toestaan



Je hebt nu de activiteiten aangemaakt. Om het beschikbaar te maken op www.ijstijd.schaatsen.nl moet je 
opgeven wanneer dit activiteit plaatsvindt. Stel dus tenminste één beschikbare data in.

Klik op datum toevoegen.

Vervolgens krijg je een kort formulier die je moet invullen om de datum toe te voegen.

Heb je meerdere tijden op één dag? Maak dan een nieuwe datum aan.

Tot de inschrijfdatum zal deze datum op de website beschikbaar zijn en voor ingeschreven kunnen 
worden.

Het aantal deelnemers is onbeperkt of beperkt. Bij onbeperkt zal er geen minimaal en maximaal 
aantal inschrijvingen zijn. Bij beperkt kan je opgeven hoeveel deelnemers er minimaal moeten 
deelnemen om het door te laten gaan, dit kan ook nul zijn. Wanneer dan het maximaal aantal 
deelnemers wordt bereikt, zal die datum niet meer beschikbaar zijn op de website. 

Je hebt een eerste datum aangemaakt en het activiteit zal nu beschikbaar zijn op 
www.ijstijd.schaatsen.nl.

 

STAP 3: IJSTIJD! data beschikbaar maken
Let op: dit geldt niet voor ‘Vrij schaatsen’.


