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vrijdag 4 t/m zondag 6 september 
Het kan nog. Er is nog een last-minute inschrijfmogelijkheid tot eind van deze week. 
Dan moeten we echt sluiten in verband met de reserveringen en bestellingen voor het 
kamp. Kijk verder op de website voor het programma. 
Er is voor alle IJCE-jeugd tussen de 6 en 18 jaar een leuk programma gemaakt en aan 
het eind krijg je een leuke IJCE-bidon mee als herinnering en wellicht een medaille 
voor een sport waar je goed in bent of omdat je zo sportief bent en goed teamwerk 
geleverd hebt. 
Dus... schrijf je in nu het nog kan door een email te sturen aan: zomerkamp@ijce.nl 
met vermelding van je IJCE-lidnummer en je leeftijd.

Ad den Otter

Last-minute inschrijving voor het Zomerkamp ijce 2015 

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

skeeLerevenement uitgesteLd
Het grootschalige Skeeler evenement op zondag 13 september zoals aangekondigd op de 
Algemene ledenvergadering, ‘Skeeleren door Eindhoven langs de dommel’ wordt uitgesteld 
tot volgend zomerseizoen in verband met de aanvraagprocedures, de hoge kosten voor 
de noodzakelijke vergunningen van de gemeente en te korte voorbereidingstijd. In plaats 
daarvan wordt er wel een kleinschalig skeelerevenement georganiseerd op de skeelerbaan 
bij OpNoord waarover binnenkort het programma en de inschrijfmogelijkheid hiervoor ver-
meld zullen worden op de website van IJCE . 

Ad den Otter

ijssportcentrum: stand van Zaken 
hoewel jullie via andere kanalen ongetwijfeld een en ander gehoord hebben 
over de toekomst van het ijssportcentrum volgen hieronder nog kort even de 
belangrijkste ontwikkelingen.

Op 14 juli heeft de gemeenteraad (unaniem) een motie aangenomen waarin staat dat het 
IJssportcentrum in elk geval tot juli 2017 open blijft. Dat is een jaar langer dan in de plan-
nen van de wethouder van sport Bianca van Kaathoven. 
Na de overweldigende inspreekavonden in mei heeft de gemeente een expertpanel in het 
leven geroepen. Dit panel heeft in één week met 18 insprekers gesproken. Doel hiervan 
was om kansrijke initiatieven op te sporen en voor te leggen aan het gemeentebestuur. 
In dit panel zaten zowel een medewerker van de gemeente als twee vertegenwoordigers 
van de ijsverenigingen (waaronder onze nieuwe vice-voorzitter Willem Maris) en twee ex-
ternen.  Dit expertpanel heeft zijn bevindingen half juni gepresenteerd aan de gemeente. 

Het expertpanel is er in geslaagd om de gemeente te overtuigen van een aantal kansrijke 
initiatieven. Enkele van deze initiatieven worden nu al omgezet in daden. Zo is het hui-
dige management van de ijsbaan tijdelijk versterkt met een manager van Optisport, een 
commerciële organisatie die o.a. de ijsbaan van Breda runt. Andere initiatieven vergen 
nader onderzoek op uitvoerbaarheid en effect. Daarom heeft de gemeente meteen een 
regieteam opgericht. 

Dit regieteam moet begin november niet alleen inzicht geven in de uitvoerbaarheid en 
het effect van een aantal initiatieven, maar ook aangeven hoe die initiatieven uitgevoerd 
moeten gaan worden. Wederom zitten in dit regieteam zowel ambtelijke medewerkers 
als externen. Het gemeentebestuur (wethouder, B&W, raadscommissie maatschappelijke 
ontwikkeling en gemeenteraad) zal mede op basis van de bevindingen van het regieteam 
een besluit gaan nemen over het al dan niet voortbestaan van het ijssportcentrum na juli 
2017. 

Naast deze gemeentelijke aanpak hebben de ijsverenigingen gezamenlijk al in april/mei 
het zogeheten kernteam (sorry voor al die namen, het is niet anders) opgericht. Het 
kernteam – waarin IJCE met twee bestuursleden is vertegenwoordigd – heeft via het ex-
pertpanel een uitgebreide Handreiking Toekomst IJssportcentrum Eindhoven aangeboden 
aan de gemeente. Deze Handreiking maakt ook onderdeel uit van de werkzaamheden in 
het gemeentelijke regieteam. Mede op basis van deze Handreiking gaat het regieteam tot 
november a.s. communiceren met het kernteam. 

In de Handreiking pleit het kernteam voor een inhoudelijke betrokkenheid bij de werk-
zaamheden van het regieteam. Het kernteam houdt de vinger aan de pols en zal het 
regieteam gevraagd en ongevraagd van suggesties en adviezen voorzien. Eind augustus 
zal het kernteam voor de eerste keer met het regieteam praten. Ook heeft het kernteam 
inmiddels aan het regieteam gevraagd of het regieteam begin september aan de ijsver-
enigingen een presentatie wil geven over haar werkzaamheden.  

We houden jullie op de hoogte via de website en email.
Bestuur IJCE
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