Uitnodiging Open Dag ijs- en skatebaan
Het is niet zo dat er op onze accommodatie niets meer hoeft te gebeuren.
Integendeel zelfs. Maar het is wel zo dat er zodanig hard is gewerkt dat de
combibaan klaar is voor de winter. Als het nu gaat vriezen, kan er dan ook
worden geschaatst. Om die mijlpaal een feestelijk tintje te geven, is er op
zaterdag 14 december een Open Dag.
Vrijwilligers, leden, sponsors, donateurs en andere betrokkenen en
geïnteresseerden kunnen dan met eigen ogen het resultaat van bijna achttien
jaar vergaderen, lobbyen en ploeteren aanschouwen.
Hopelijk komt u dan ook tot de conclusie dat het die inspanningen waard is
geweest: de combibaan op Sportpark-Zuid behoort wat kwaliteit en ligging
betreft zonder twijfel tot de beste en mooiste banen van Nederland.
We hopen u dan ook op de Open Dag om 10.00 uur te mogen ontvangen.

Accommodatie is gelegen aan de Liemersweg, afslag Sportpark-Zuid. Parkeren
naast de Graafschaphal (tennis). Pal achter de hal is de toegangsweg naar onze
accommodatie.

Voorlopig laatste hand gelegd aan de baan
Inmiddels is de ‘voorlopige’ laatste hand gelegd aan de baan. De verhardingen
zijn klaar, het water is aangesloten en de baan is geveegd. Het wachten is alleen
nog op de aansluiting van de elektriciteit. Deze week worden de benodigde
spullen uit de opslag gehaald en naar de baan gebracht.

De verharding is gereed…

en de baan is geveegd.

KNSB-bezoek
Op woensdagmorgen 27 november heeft de KNSB een bezoek gebracht aan onze
combibaan. Ramon Kuipers en Clarine Bronkhorst hebben zich op die manier een
beeld verschaft van de ontwikkelingen met betrekking tot de aanleg en de
situatie van IJD. Een delegatie van IJD heeft hen ontvangen en een aantal zaken
besproken. Onder meer kwam de ondersteuning aan de orde die de KNSB kan
bieden, bijvoorbeeld ten aanzien van de organisatie van inline-skateclinics voor
de schooljeugd en competitiewedstrijden. Daarnaast heeft Ramon, die belast is
met verenigingsondersteuning, de nodige informatie toegezegd. Dat geldt met
name het vrijwilligersbeleid. Want al snel werd hem in het gesprek duidelijk dat
vrijwilligers onontbeerlijk zijn voor alle ambitieuze plannen van IJD.

De KNSB-delegatie op de ijsbaan in gesprek met bestuursleden van de stichting
en van de ijsvereniging. Vlnr. Henk Haan, Clarine Bronkhorst, Gerard Bovenmars,
Ramon Kuipers en Richter Liefering.
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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 secretariaat@ijd96.nl

