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IJsbaan Doetinchem krijgt het warm van beach court Orion
Nieuwe invulling voor middenterrein
Op het middenterrein van de
baan opent Orion in april volgend jaar in samenwerking met
Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem een beachcourt. Beide
partijen zijn blij met de subsidie
van de provincie die de realisatie
mogelijk maakt.

Zaterdag 24 september is een delegatie van de sportraad, raadsleden
en Sportservice Doetinchem op
bezoek geweest bij
IJs- en Skatebaan
Doetinchem. Aanleiding was om te laten
zien hoe accommodaties zo optimaal
mogelijk gebruikt
kunnen worden door
samenwerking tussen verschillende
partijen. Het terrein
van IJs- en Skatebaan
Doetinchem leent zich
uitstekend om voor
meerdere sporten en
bijeenkomsten in te
zetten.

ging zelf gebruik van de baan om
te skeeleren en te schaatsen.
Daarnaast maakt, sinds afgelopen
voorjaar, de Gehoorzame Hond
gebruik van het middenterrein.
Ook het Graafschap College huurt
de baan op geregelde tijden om te
sporten. Nieuw is dat Orion een
beachcourt wil gaan aanleggen op
het middenterrein.
Blijdschap
“Heel erg verheugd. Het is een
wens van Orion om beachvolleybal
op te gaan richten en dat geeft ons
nu de gelegenheid”, aldus Jeroen
van Ree, voorzitter van Orion. “Het
geeft ons meteen de gelegenheid
om samen met de stichting IJs- en

Skatebaan dit complex verder te
gaan exploiteren om er een multifunctioneel court aan te leggen
waar je ook kunt voetballen, handballen, eigenlijk alle beachsporten
die je maar wilt doen.”
De voorzitter van de ijsbaan is erg
blij met de komst. “Hoe meer het gebruikt wordt hoe liever. En beachvolleybal is natuurlijk ook een geweldige
sport”, aldus Mark Penninkhof.
Subsidie
De provincie heeft negenduizend
euro subsidie verstrekt en Orion
heeft intern datzelfde bedrag opgehaald. Dat is echter nog niet genoeg. “We willen nog een aantal

Het middenterrein is nu nog helemaal groen

Momenteel maakt
uiteraard de ijsvereni1

acties ondernemen om te kijken
of we het bedrag naar 25.000 tot
27.000 euro kunnen krijgen om
hier een prachtig multifunctioneel court aan te leggen”, aldus
Van Ree. De Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem is de eigenaar
van het complex en zal het onderhoud voornamelijk op zich nemen.
Penninkhof: “We gaan met Orion
de lasten een beetje delen. Dus dat
heeft voor ons ook voordeel.”
Lidmaatschap betekent veel
Als u het ook belangrijk vindt dat
er een goed functionerende ijsvereniging is of dat u graag schaatst,
steun ons dan met uw lidmaatschap. Voor de kosten hoeft u het
niet te laten; voor slechts 14 euro
(kinderen tot en met 15 jaar 7
euro) per jaar bent u lid van IJD ‘96.
Bij aanmelding betaalt u eenmalig
6 euro inschrijfkosten. Er geldt een

maximum op de
inschrijfkosten
van 12 euro per
gezin, waarbij de
betrokken personen op hetzelfde
adres wonen en
zich op hetzelfde
moment aanmelden. Als lid heeft
u vervolgens gratis toegang op de
uren dat de baan
is geopend
tijdens het winterseizoen en op
publieksuren in het zomerseizoen,
op vertoon van uw Bewijs van Lidmaatschap.
Lidmaatschap biedt ook de mogelijkheid tot deelname aan trainingen en activiteiten van de vereniging. Hiervoor dient een extra
bijdrage te worden betaald. Aanmelden kan via www.ijd96.nl

Skeeleren nog tot 30 oktober
Zondagochtend 30 oktober is de laatste mogelijkheid van dit seizoen
om te inline-skaten. Van 9.00 tot 10.00 uur is de baan open voor publiek. Maak dus van de gelegenheid gebruik om de laatste (trainings-)
rondjes te draaien. Daarna gaat de poort dicht in afwachting van Koning Winter en hopen we op een schitterend schaatsseizoen. Totdat
het lekker stevig gaat vriezen heeft u de tijd om de schaatsen uit het
vet te halen. We zien u graag terug met de ijsmuts op en de ijzers
onder. Tot dan!
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Deze nieuwsbrief van IJD’96 en Stichting
IJs- en Skatebaan Doetinchem informeert
u over de ontwikkelingen op en rond de
ijs- en skatebaan in Doetinchem op Sportpark-Zuid. De brief verschijnt zo vaak als
er nieuws te melden is. Deze nieuwsbrief
kunt u niet beantwoorden. Eventuele reacties op deze brief kunt u richten aan
secretariaat@ijd96.nl
Dit adres kunt u ook gebruiken indien u
geen nieuwsberichten en andere informatie van IJD’96 en Stichting IJs- en Skatebaan Doetinchem wilt ontvangen.
Vragen en meer informatie omtrent lidmaatschap en het reilen en zeilen rondom IJD’96 en Stichting IJs- en Skatebaan
Doetinchem kunt u ook richten aan bovenstaand email adres. Ook verwijzen wij
graag naar de website www.ijd96.nl. Volg
ons ook op facebook https://www.facebook.com/ijsbaan.doetinchem

