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De toekomst van onze ijsbaan
In de voorbije weken heeft wethouder Van Kaathoven twee maal in besloten kring overlegd met de raadscommissie. Onderwerp was beide keren het concreet maken van een
bezuiniging van ca € 500.000,- op het ijssportcentrum. Eerder was door externe adviseurs
namelijk aangegeven dat zo’n bezuiniging mogelijk is. Het is begrijpelijk dat deze bijeenkomsten besloten waren. In deze bijeenkomsten is namelijk een redelijk gedetailleerde
inkijk gegeven in het huishoudboekje van het ijssportcentrum. Als die informatie openbaar
zou zijn, zouden kandidaat-exploitanten hier hun voordeel mee kunnen doen.
Verder is inmiddels het raadsvoorstel gepubliceerd op de website van de gemeente. Daarin
wordt zoals verwacht gekoerst op het uitbesteden van de exploitatie van de ijsbaan aan
een particulier bedrijf of aan een stichting. Aan de raad wordt gevraagd om in te stemmen
met bepaalde kaders waaraan kandidaat-exploitanten moeten voldoen. Daarbij moet je
denken aan tariefstelling, beschikbaarheid voor recreanten en verenigingen, zeggenschap
voor ijsverenigingen en de mogelijkheden voor het gebruik van het ijssportcentrum in de
zomermaanden.
Vóórdat de gemeente het definitieve aanbestedingsdocument gaat uitbrengen, gaat de
gemeente met kandidaten oriënterende gesprekken voeren. In deze gesprekken kan de
gemeente zich een beeld vormen van de ideeën die de kandidaat heeft en andersom kan
de kandidaat zich een beeld vormen van het ijssportcentrum en van de gemeente. In deze
gespreksronde ruimt de gemeente een plaats in voor één vertegenwoordiger van de ijsverenigingen.
Op 18 februari jl. heeft het kernteam van de gezamenlijke ijsverenigingen het raadsvoorstel besproken met wethouder Van Kaathoven. In grote lijnen kunnen we ons vinden in het
proces zoals dat in het raadsvoorstel staat. Belangrijk is dat de gemeente de gezamenlijke
ijsverenigingen een actieve rol geeft in het aanbestedingstraject. Om te beginnen dus in
de gespreksronde met kandidaat-aanbieders.
Will je meer weten, neem dan contact met me op.
Willem Maris, vicevoorzitter

Mededeling over ALV
De Algemene Leden Vergadering van IJCE zal gehouden worden op maandag 25 april 2016
in het Gildehuis, Boutenslaan 159A, Eindhoven.

Schaats mee met NKiKa-700 op 13 maart 2016
Schaats mee met NKiKa-700, het officieuze NK 700 m voor schaatsers, en steun de strijd
tegen kinderkanker. Dit evenement vindt plaats op 13 maart a.s.
meer informatie en aanmelding.
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Ploegenachtervolging zaterdag 12 maart 2016
De Baancommissie Eindhoven sluit op zaterdag 12 maart 2016 het wedstrijdseizoen af met een
ploegenachtervolging (tijd: 18:30-21:00 uur)
meer informatie en aanmelding.

1ste Jos Dielis bokaal voor de IJCE-jeugd
combi-wedstrijd op zaterdagochtend 27 Februari 2016, aanvang 8.00 uur
Het einde van het schaatsseizoen 2015-2016 nadert met rasse schreden. Een seizoen dat
ons allen zal bijblijven vanwege het overlijden van Jos Dielis. Het verlies van Jos heeft ons
allemaal diep geraakt. Zijn grote betekenis voor onze vereniging -met name voor onze
jeugdafdeling- ervaren wij iedere dag steeds weer. Reden voor IJCE om door het instellen
van de Jos Dielis Bokaal een blijvende herinnering aan Jos te hebben. De Jos Dielis Bokaal
wordt gekoppeld aan de combi-wedstrijd voor de jeugd.
Deze wedstrijdvorm is door Jos bedacht en bestaat uit een shorttrack race op de binnenbaan, een sprint van 300 meter en een massa start over 6 of 7 ronden beiden op de
400m. baan
Deelname is voor alle jeugd die op de 400m. baan schaatst en traint:
de groepen A-B-C en jeugd die aan het shorttracken deelneemt.
De beste drie in iedere categorie winnen medailles, op basis van het puntentotaal over
drie onderdelen. Daarnaast krijgen het meisje en de jongen met de beste totaal score de
Jos Dielis Bokaal (wisselbeker) een jaar mee naar huis.
De wedstrijd wordt gehouden tijdens de normale trainingsuren shorttrack en lange baan
op zaterdag morgen. We gaan er dus van uit dat iedereen meedoet!
Helm en handschoenen verplicht. Shorttrack schaatsen zijn aanwezig.
Graag om 7:30 aanwezig zijn i.v.m. kussens in de binnenbaan opzetten en
schaatsen uitzoeken.
De wedstrijd zelf zal om 8:00 stipt beginnen en tot 9:45 duren.
Rond 10 uur zal de prijsuitreiking plaatsvinden.
Omdat er een aantal activiteiten tegelijk plaatsvinden en we tijdwaarneming nodig
hebben op de shorttrack baan en op de lange baan vragen we trainers en ouders om
hun bereidwilligheid om mee te helpen.
Doe allemaal mee en geef je op bij Eveline van Oosterhout: (evelinevano@gmail.com).
Han Slaats

KIJK ALTIJD OP DE WEBSITE VOOR HET ACTUELE JAARPROGRAMMA!
kopij voor de volgende nieuwsbrief graag voor 5 maart sturen naar nieuwsbrief@ijce.nl
(advertentie)

Wanneer je de nieuwsbrief in het vervolg niet meer wilt ontvangen klik dan hier: AFMELDEN.

