
Titel slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, open 
deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING INVOEGEN I.C.M. 
OVERLAY 

2 (Optioneel) 
Staat er nog géén foto ingevoegd op de slide? 
 
Sleep vanuit je folder een foto op de slide. 

3 Wanneer je een foto geplaatst hebt, kan het zijn dat de 
laagvolgorde hersteld moet worden zodat de foto weer 
correct weergeven wordt achter de overlay.  
  

Dit doe je door met de rechtermuisknop op de 
miniatuurslide te klikken en ‘Dia herstellen’ te selecteren.  

Indeling 

Dia Herstellen 

1 (Optioneel)  
Staat er al een foto ingevoegd op de slide? 
  

Onderaan het fotovenster zit een aanklikbare balk  
die je met je muis kan selecteren. Door de selectie 
te maken en vervolgens op ‘Delete’ te drukken, kan 
je de foto verwijderen. 

Vervolgens kan je door op het foto-icoon  
te klikken een foto naar keuze invoegen 

  

Ga vervolgens verder naar stap 3. 

Martijn Hagens | 23 mei 2019 

SKATETIJD! 



4x image slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Agenda 

SKATETIJD 

KNSB actueel 
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4x image slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

3 

Aanleiding 

WK inline  

• Scholenprogramma in Gelderland 

• Clinics in samenwerking met verenigingen 

• Ontstaan lokaal netwerk  

IJSTIJD! 18/19  

• Landelijke campagne, gericht op 
schoolschaatsen 

• Netwerk rondom VKN ijsbaan 

• Jeugd t/m 12 jaar.  

SKATETIJD! 2019 

• Landelijke campagne 

• Gericht op schoolskaten 

• Jeugd t/m 12 jaar 

• Samenwerking verenigingen 



100% text slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

4 

3. KNSB partners inhoudelijke domeinen 

bereiken aantrekken beïnvloeden converteren behouden 

715.000 kids  

hebben skates thuis 

1.3 miljoen kids  

6-12 jaar 

Huidige situatie 2019 

8.200 kinderen (t/m 12 jaar) 

lid KNSB  

Kansen om kids enthousiast te maken 

voor het inline-skaten 

          Kansen kids te binden aan de sport inline-

skaten 

                               Kansen voor nieuwe leden 

  

Van schoolskaten naar actief bij een vereniging 



2x image slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Hoe gaan we dit realiseren? 
 Periode: (1 apr t/m 1 okt.) 

Verenigingen. 

• Samenwerken met 10 verenigingen 

• Organiseren van clinics op basisscholen of 
op de skatebanen als vervangende gymles  

• Opbouwen lokaal netwerk 

• Vervolgaanbod 

• Organisatie scholingsdagen 

 

Scholen en buurtsportcoaches 

- Scholenprogramma 6-12 jaar - Lespakket 

- Werven van nieuwe ambassadeurs 

 

Materialen 

• Meer goed skatemateriaal beschikbaar 
dankzij Fila en Tonzon 
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2x image slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Mogelijkheden SKATETIJD! 
voor verenigingen 

Clinics 

• Basisscholen, BSO, buurtsportcoach.   

• Skatemateriaal 

• Brieven 

• Vergoeding 

• Lespakket 

 

Scholingsdagen op locatie 

- Scholing nieuwe trainers/instructeurs 

- Buurtsportcoaches / leerkrachten 

- Leskaart + e-learning 

 

Overige 

• Trajectondersteuning op maat 

• Fila skates bij te bestellen ook voor 
instructeurs 
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2x image slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Interesse? 

Nog ruimte voor twee verenigingen 

 

Gebruik Skatekar 

- Skatekar  

 
Inzet Lespakket 

 

Aanmelden:  

- Martijn Hagens – m.hagens@knsb.nl  
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2x image slide 

6 1. Opsomming 

7 a. Alfabet onder opsomming 

8 • Sub-bullet onder opsomming 

9 Italic tekst 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

TEKST NIVEAUS KIEZEN 

1 

Start Tekstniveau omhoog 

Tekstniveau omlaag 

• Bullet 

2 − Sub-bullet #1 

3 • Sub-bullet #2 

4 Leestekst 

5 Header 

Gebruik, onder de tab ‘Start’, de lijstniveau-
knoppen, zoals hierboven aangegeven, om een 
tekst niveau te kiezen. Kies uit: 

Meer weten? 
Ga naar dia ‘Instructie dia: YouTube links’, 
open deze in de diavoorstelling en klik op de 
gewenste video link. 

AFBEELDING 
INVOEGEN/VERANDEREN 

1 Wanneer nodig, verwijder de bestaande 
afbeelding d.m.v. de ‘Delete’-knop. Klik op 
het pictogram om een nieuwe afbeelding in te 
voegen. (zie onderstaand voorbeeld). 

2 Selecteer de gewenste afbeelding 
en klik op ‘Invoegen’. 

Invoegen 

3 Om de afbeelding te schalen of bij te snijden, 
ga naar de tab ‘Hulpmiddelen voor 
afbeeldingen - Opmaak’ en klik op de knop 
‘Bijsnijden’. Schaal met de bolletjes de 
afbeelding en met de hoekjes het 
afbeeldingskader. 

Bijsnijden 

Actueel  

8 

• Sportakkoord – sluit je aan bij de lokale 
sportformateur 

• Opleidingswensen? Voor 15 juni: 
m.jonker@knsb.nl  

• AVG  

• Afmelden leden: vóór 30 september! 

• IJSTIJD! 2019 / 2020 – uitnodiging 
verenigingsbijeenkomst – 4 juni 

mailto:m.jonker@knsb.nl

