
 

                         
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Start aanleg baan begin december!  

Naar alle verwachting gaat begin december de eerste schop de grond in voor de 

aanleg van de multifunctionele ijsbaan op sportpark Zuid. Dat betekent dat de 
baan in het voorjaar van 2013 gereed is. Pas dan kan namelijk de toplaag 
aangebracht worden, omdat het daarvoor niet te koud mag zijn. Er zal dus deze 

winter nog niet op Sportpark Zuid geschaatst worden, maar vanaf het voorjaar 
is er al volop de gelegenheid om te skeeleren, of in officiële KNSB-termen: te 

inline-skaten. 
 

Aannemer bekend  

Voor de aanleg van de baan heeft een aanbesteding  plaatsgevonden, waarop 

vijf bedrijven hebben ingeschreven. De opdracht voor de aanleg van de baan is 
gegaan naar de firma Van Kessel sport- en cultuurtechniek uit Buren. Dit bedrijf 

heeft onlangs nog de inline-skate en natuurijsbaan van Almere aangelegd. Voor 
de aanleg van de baan zijn nog vergunningen aangevraagd voor het plaatsen 
van zestien lichtmasten en voor het plaatsen van een kiosk.  

 

Feestelijke ‘eerste schop’  
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Vermoedelijk gaat op 3 december de eerste schop de grond in voor de bouw van 

de multifunctionele ijsbaan. IJsvereniging Doetinchem’96 is van plan die 

gebeurtenis van een feestelijke randje te voorzien. De vereniging organiseert 

daarvoor een feestelijke bijeenkomst waarop leden, sponsors, belangstellenden 

en iedereen die betrokken is bij de multifunctionele baan, van harte welkom is. 

Een werkgroep van de ijsvereniging is druk bezig met de voorbereidingen. Leden 

die daarbij willen helpen, zijn van harte welkom. Over de exacte datum wordt u 

geïnformeerd.  

 

Algemene ledenvergadering IJD’96  

Op 27 september heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging 

plaatsgevonden. Tijdens die vergadering zijn als bestuurslid Richter Lieffering en 

Ton Boland gekozen. Zij versterken sindsdien het IJD-bestuur dat bestond uit 

Andries Snippe en Gerard Bovenmars. Daarnaast hebben drie leden laten weten 

dat zij bereid zijn zitting te nemen in een van de elf commissies van IJD’96. Ook 

heeft een aantal mensen zich opgegeven als vrijwilliger. 

 

Sponsorcommissie draait op volle toeren 

Een van die commissies van IJD’96, de sponsorcommissie, is momenteel erg 

actief. De commissie bestaat uit Richter Lieffering, Ton van Dijk en Karel 

Berkhuysen. Zij hebben inmiddels met een zestal potentiële sponsors 

gesprekken gevoerd. Een en ander heeft geresulteerd in een aantal concrete 

toezeggingen. Ook bereidt de sponsorcommissie publieksacties voor. Deze acties 

moeten een deel van de nog benodigde 68 duizend euro opleveren. Mocht u een 

bedrijf weten dat mogelijk interesse heeft voor sponsoring, dan verzoekt de 

commissie u contact op te nemen met Richter Lieffering ( 06 22704733).  

 

IJsbaan op Facebook en Twitter 

Sinds kort heeft de ijsvereniging ook een Facebook-pagina:  ‘IJsbaan 
Doetinchem’. Daarnaast is er inmiddels ook een Twitter-account. De profielnaam 

is ook ‘IJsbaan Doetinchem’, voor rechtstreekse tweets: ‘@IJsbaanDoetinch’. 
Zowel met de Facebook-pagina als met het Twitter-account wil de ijsvereniging 

het contact met de leden bevorderen en ze vooral informeren over de 
activiteiten op de baan. Denkt u hierbij ondermeer aan het al dan niet open zijn 
als er ijs ligt. 



 

Prijsvraag voor naam ijsbaan 

Wie weet er een toepasselijke en originele naam voor de ijsbaan? De 
ijsvereniging nodigt het publiek uit een passende naam voor de ijsbaan te 
bedenken. Daarvoor wordt een prijsvraag uitgeschreven waarbij een ieder een 

voorstel voor een naam kan insturen. Een jury zal vervolgens een keuze maken. 
De jury zal bestaan uit bekende Achterhoekers. Zodra er meer bekend is over 

de prijsvraag, leest u erover in deze nieuwsbrief.  

 
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     
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