
NIEUWSBRIEF JULI 2012 

Deze nieuwsbrief van IJD’96 en de Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert u over ontwikkelingen bij 
de totstandkoming van de ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark Zuid. De brief verschijnt zo vaak als er 
nieuws te melden is. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan j.punt33@upcmail.nl of aan 
miranda@mpcconsultancy.net  

  

 

Eindelijk is het zover… 

Onlangs heeft een belangrijke doorbraak plaatsgevonden voor  de aanleg van de 
de ijs- en skatebaan. De zienswijze van het Waterschap is door de gemeente 
constructief opgepakt en daardoor zijn er geen belemmeringen meer voor het 

vaststellen van het bestemmingsplan Sportpark Zuid. Hierin is ondermeer de 
aanleg van de baan geregeld en dus staat wat dat betreft niets meer de komst 

ervan in de weg.  

 

Nu is het aan ons… 

Schaats- en skateliefhebbers, we hebben het nu in eigen hand! Al die jaren 

hebben we gewacht op dit moment. Als alles volgens planning kan gaan, ligt de 
baan er voor de komende winter. Als we er met zijn allen hard aan trekken, 
moet dat lukken en wordt het vast een mooie schaatswinter. We kunnen dan 

namelijk al gauw schaatsen, want de baan wordt zo aangelegd dat al na twee 
dagen vorst kan worden geschaatst. Maar dan moeten we nu wel in actie komen. 

 

Wat moet er gebeuren? 

Er is voor de aanleg van de baan nog geld nodig én leden.  De gemeente 
Doetinchem heeft 350.000 euro beschikbaar gesteld. Maar de aanleg van zo’n 

gecombineerde ijs- en skatebaan kost meer. We hebben nog zo’n 115.000 euro 
nodig. En voor dat geld moeten we op zoek naar sponsors.  

 

We zoeken sponsors 

Uit het verleden hebben we al een paar toezeggingen van potentiële sponsors. 

Die toezeggingen kunnen we nu omzetten in concrete afspraken. Daarnaast 
zoeken we nieuwe sponsors. Indien je suggesties hebt voor potentiële sponsors 
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laat het ons weten. Dat kan via de website van IJD’96 of door het beantwoorden 

van deze nieuwsbrief. Vervolgens kunnen we in overleg bepalen wie welke 
vervolgstappen zet. 

 

En nieuwe leden 

Ook hebben we nu dringend behoefte aan leden. Hoe meer leden we hebben, des 
te sterker we staan. Want veel leden maakt dat we interessanter worden voor 

sponsors, voor de gemeente en voor andere financiers. Tot 1 oktober is het extra 
aantrekkelijk om lid te worden. Tot die datum kost het voordeligste lidmaatschap  
slechts een tientje voor volwassenen en vijf euro voor kinderen.  Bovendien 

hoeven nieuwe leden tot die datum geen inschrijfgeld te betalen.  

Dus als je mensen kent die het schaatsen of inline-skaten een warm hart 
toedragen, wijs ze dan op het lidmaatschap van IJD’96. Op onze website 
www.ijd96.nl kunnen zij zich aanmelden als nieuw lid. 

 

En bestuursleden 

Zeker nu de baan in aantocht is, kan het bestuur van de ijsvereniging uitbreiding 
goed gebruiken. De aanleg van de baan zal veel werk met zich meebrengen. 

Maar ook moeten er nu tal van activiteiten gestart worden om van IJD weer een 
levende vereniging te maken. Nu krijg je de kans om er vanaf het begin bij te 
zijn geweest en een stempel te kunnen drukken op wat over enige jaren een 

prachtvereniging zal zijn. Geef je op en doe mee! We hebben je hard nodig. 

 

Activiteiten IJD’96  

Op 21 juni is er een bijeenkomst met de leden geweest. Op die bijeenkomst zijn 

de leden geïnformeerd over de  ontwikkelingen bij de ijs- en skatebaan.  
Daarnaast zijn ideeën uitgewisseld over een mogelijk winterprogramma. Daarbij 

bleek dat de meeste leden vooral behoefte hebben aan de combibaan om vrij te 
schaatsen. Enkele leden willen een groepje vormen dat wekelijks, 's ochtends op 
een doordeweekse dag gezamenlijk naar Deventer rijdt om daar vrij te 

schaatsen. Als je hiervoor belangstelling hebt verzoeken we je dat aan Richter 
Lieffering te melden (richter@agreemanagement.nl). Hij zal dit gaan 

organiseren. Wordt vervolgd… 

http://www.ijd96.nl/
mailto:richter@agreemanagement.nl

