
Aanvraag burgerinitiatief voor aanleg skeelerbaan in Warmond 
Wij vragen de gemeente Teylingen om een financiële bijdrage van € 125.000 voor de aanleg van een 
skeelerbaan op de landijsbaan, Veerpolder in Warmond. De aanvraag is namens de samenwerkende ijsclubs 
van de gemeente Teylingen; Sassenheim, Voorhout en Warmond. Zowel Sassenheim als Warmond vieren dit 
jaar hun 125 jarig jubileum. De investering en exploitatie zal voor rekening komen van de Warmondse ijsclub. 

Waarom een skeelerbaan? 
Skeeleren is zowel een uitstekende training voor het schaatsen, als ook een populaire nieuwe sport, die snel 
groeit in Nederland. Door de aanleg van een skeelerbaan kunnen wi j zowel onze eigen leden beter faciliteren en 
daarnaast nieuwe (skeeler)leden aantrekken. Het aantrekken van nieuwe leden is goed voor de vitaliteit van 
onze ijsclubs. 
Daarnaast kunnen wi j scholen faciliteiten aanbieden om de jeugd actief te laten sporten op de skeelerbaan en 
zijn wi j bereid om met de gemeente andere vormen van maatschappelijke initiatieven te ontplooien voor de 
jeugd en de ouderen, met gebruik van de skeelerbaan. 

Is een skeelerbaan flnancieel exploitabel te maken? 
Om de jaarlijkse exploitatie rond te krijgen, hebben we 100 leden nodig die een abonnement kopen. Deze 
hebben we nu al binnen de samenwerkende ijsclubs STS-KGM en Warmondse IJsclub. 
Onze ruim 100 vrijwilligers staan achter het initiatief van de skeelerbaan en zullen een bijdrage leveren 
middels zelfwerkzaamheden bij de aanleg van de skeelerbaan, als ook helpen bij de bemensing van de 
skeelerbaan bij trainingen, onderhoud en kantinebeheer. Tenslotte is er al € 70.000 aan financiering toegezegd 
door particuliere "vrienden van de WIJC". 

Waarom een financiële bijdrage van de gemeente? 
Wij verwachten dat de skeelerbaan ongeveer € 300.000 excl. BTW gaat kosten. De BTW denken wij via een 
stichting te kunnen verrekenen en/of een bancaire lening met gemeentegarantie. 
Door het laten aanbieden door vier aannemers en door zelfwerkzaamheid door eigen vrijwilligers verwachten 
wij de investering excl. BTW nog te kunnen verlagen tot € 250.000. Naast de reeds toegezegde € 70.000 aan 
particuliere financieringen, zullen wi j een financieringsverzoek indienen bij het Schipholfonds, Rabobank 
Coöperatiefonds en Stichting 1818. Om de totale investering daadwerkelijk te kunnen financieren is een 
substantiële bijdrage van de gemeente noodzakelijk. Wij vragen hiervoor een eenmalige bijdrage van € 

Wij durven deze financiële bijdrage van € 125.000 te vragen aan de gemeente simpelweg omdat dit de eerste 
keer in 125 jaar is dat we iets van een investeringsbijdrage vragen. Het feit dat het terrein van de landijsbaan 
met de komst van de skeelerbaan bijna jaarrond benut kan worden is redelijk uniek en duurzaam in een 
overvolle Randstad. 
Wij zouden de gemeenteraad enorm dankbaar zijn voor deze bijdrage tijdens ons jubileumjaar, zodat wi j nog 
dit jaar het besluit kunnen nemen om daadwerkelijk tot de aanleg over te gaan. Realisatie voor jaar 2017. 

Met trots en vertrouwen de toekomst tegemoet 
Wij zouden trots zijn om op deze wijze een boost te kunnen geven aan de toekomst van het schaatsen & 
skeeleren binnen Teylingen en de vitaliteit van onze verenigingen. Daarnaast weten wi j zeker dat de 
gemeenteraad op haar beurt over een aantal jaar trots zal zijn op de ontwikkeling van de schaats- en 
skeelersport in het algemeen en de aanwas van jeugdsporten en de prestaties van haar inwoners in het 
bijzonder. 
Wij zien een besluit van de gemeenteraad met belangstelling en vertrouwe»-tëgemoet. 

125.000. 

Voorzitter Warmondse Ijsclub 



XVarmoncCse IJscCub 
125 jaar jong 

Waarom vragen wij uw aandacht?? 

Voor de aanleg van een skeelerbaan op onze landijsbaan in Warmond 
Aanleg van de skeelerbaan geeft nieuwe vitaliteit aan de samenwerkende ijsclubs binnen Teylingen 
Schaatsen/skeeleren is in Teylingen (nog] geen basissport, maar is een volkssport voor jong en oud 
Binnen de huidige sportaccommodatienota is de mogelijkheid voor incidentele ondersteuning 
opgenomen zie hieronder: 
De niet-basissporten worden, anders dan bij de basissporten, niet op een structurele basis 
gefaciliteerd en ondersteund door de gemeente maar kunnen uiteraard wel in aanmerking 
komen voor incidentele gemeentelijke ondersteuning, in welke vorm dan ook. 
Skeeleren is een populaire laagdrempelige sport en daarnaast een uitstekende training voor het 
schaatsen hetgeen zal leiden tot toename van het ledenaantal van de ijsclubs. In totaal zijn er binnen 
de gemeente Teylingen ruim 2500 inwoners lid van een IJsclub, (het totale ledenaantal is veel groter!] 
De ruim 400 "actieve" leden trainen 's zomers aan hun conditie en schaatsen 's winters op één dan de 
kunstijsbanen in de regio, Leiden, Den Haag of Haarlem. 
Ons plan is technisch haalbaar en valt binnen het bestemmingsplan van het gebied 
Het plan wordt breed gedragen door onze vrijwilligers, belangrijk voor de bemensing van de 

skeelerbaan en bereidheid tot een deel zelf uitvoeren van benodigde werkzaamheden 
Het plan is qua exploitatie goed rond te krijgen, mede door de prima samenwerking tussen de 
ijsclubs binnen Teylingen is er voldoende potentieel voor verkoop abonnementen dan wel verhuur 
Er is inmiddels € 70.000 aan eigen kapitaal inbreng via particuliere financiers [ongeveer 25% van de 
totaal benodigde € 300.000]. wi j verwachten dit nog verder te kunnen verhogen 
Wij hebben al goede contacten lopen voor een serieuze sponsoraanvraag bij het Schipholfonds, 
Rabobank fonds en stichting fonds 1818 
De WIJC in haar 125 jarig bestaan nog nooit € 1 gevraagd aan subsidie of bijdrage. De WIJC is 
altijd goed in staat geweest haar eigen broek op te houden 
Wij dit jaar ons 125 jarig jubileum vieren en een "cadeau" in de vorm van een eenmalige bijdrage 
van de gemeente van € 125.000 zeer zouden waarderen 



Investering - Financiering 

Realisatie: 

Kosten realisatie 
Aanneemsom aanleg baan ex. BTW 300.000,--
BTW 2 1 % over aanneemsom Max. 63.000,-

InvuIIing kosten realisatie 
Achtergestelde lening door vrienden WIJC 10x10.000,- 100.000,-

Rentepercentage 1% 
Lening RABOBANK met garantie gemeente 25.000,-

Rentepercentage 2% 
Donatie gemeente Teylingen 125.000,-
BTW teruggave via Stichting 63.000,-
Zelfwerkzaamheid WIJC 25.000,-
Fundraising WIJC 25.000,-

Totaal 363.000, -

Exploitatie: 

Baten 
Contributie 100x40 , - 4.000,-
Verhuur Combi baan 500,--/jaar/vereniging 1.500,-
Reclameborden 8x250, - / jaar 2.000,-
Overige inl<omsten 

Clinics aan bedrijven 750,-
Verfiuur aan derden 750,-

Totaal Inkomsten 9.000,--

Lasten 
Direct onderhoud 1.000,-
Voorziening groot onderhoud 4.000,-
Aflossing lening RABOBANK in 25 jaar 1.000,-
Aflossing Vrienden van WIJC p.m. 
Rentelasten maximaal / jaar 1.500,-
Verzekering & Belastingen 500,-
Afschrijving materieel 500,-
Onvoorzien 500,-

Totaal Lasten 9.000, -
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