
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. 

Seizoen 2018/2019 

Ontwikkelingen KNSB 



75% text, 25% 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 

Wat gebeurde er zoal deze zomer? 

Bondsbureau 

• WK Inline Heerde en Arnhem. 

• Nieuwe directeur-bestuurder, technisch directeur, financieel 
manager, disciplinemanager langebaan. 

• Jaarafsluiting en accountantscontrole. 

• NOC*NSF subsidies Topsport. 

• IJstijd! 

• Verbinding & vrijwilligers. 

• Mediation Marathonschaatsen. 

• Voorbereiding nieuwe schaatsseizoen. 

 

Plaats hier je voettekst 2 



75% text, 25% 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 

Wat gebeurde zoal er deze zomer? 

Extern 

• WK Inline skaten Heerde en Arnhem 

• RTC evaluatie 

• Brief over medicatie zonder medische noodzaak (Thyrax). 

• NOS overeenkomst tot 2022 

• Verbeteren inbreng en invloed bij de ISU  

• Shorttrack Trainingsselectie heeft internationale 
aantrekkingskracht 

• Nieuwe licentieovereenkomst Topteams Langebaan 

• Nieuwe topteams Easyjet, Infestos en Reggeborgh 

• Nieuwe sponsors KNSB voor Topsport en Breedtesport. 

 

 
Plaats hier je voettekst 3 



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: 

Nieuwe sponsors 

4 Plaats hier je voettekst 



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: 

Nieuwe overeenkomsten 

5 Plaats hier je voettekst 



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: 

Plaats hier je voettekst 



Hoofdstuk slide 

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. 

Financiële situatie 



100% image 

Plaats hier je voettekst 8 



table slide 

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

TABEL INVOEGEN/VERANDEREN 

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

2 Selecteer het gewenste aantal rijen en 
kolommen en klik op ‘OK’. 

OK 

Bedragen EUR * 

1.000 

Realisatie 

2016/2017 

Begroting 

2017/2018 

Realisatie 

2017/2018 

Begroting 

2018/2019 

Inkomsten  11.613 12.294 13.156 11.156 

Kosten 11.770 12.293 13.008 10.692 

Resultaat -157 1 149 473 

Algemene reserve 1.405 1.406 1.554 2.027 

Cijfers uit de jaarrekening 2017/2018 

Plaats hier je voettekst 9 



50% text, 50% 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 

De begroting 2018 – 2019 realiseren 

• Kosten zijn “robuust” begroot met de “hand op 
de knip”.  

• Betrouwbare financiële 
managementrapportages zodat wij kunnen 
monitoren en sturen. 
 
Resultaat 2018-2019 wordt toegevoegd aan het 
eigen vermogen  en wordt dan € 2,0 mln. 
 

• Belangrijk, omdat het risicoprofiel van KNSB  
relatief hoog blijft: contract KPN loopt af in 
2020, Sponsoring is bijna 70% van onze 
opbrengsten. 

Plaats hier je voettekst 10 



75% text, 25% 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 

Komende seizoen: “Samen voor het schaatsen” 

• Zoveel mogelijk schoolkinderen kennis laten maken 
met het plezier van schaatsen. 

• Topsport successen. 

• RTC beleidsplan verder implementeren. 

• Vrijwilligersbeleid ontwikkelen vanuit wederzijdse 
afhankelijkheid. 

• Begroting realiseren. 

• Voorbereiden proces lange termijn KNSB 2020 – 
2026. 

 

 

 

Plaats hier je voettekst 11 



75% text, 25% 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 

 

Plaats hier je voettekst 12 

Vragen? 



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/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 

www.wijhoudenvanijs.nl 


