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Algemene ledenvergadering WIJC
skeelerbaan

01-08-2019



Vooraf

Als bestuur van de Warmondse IJsclub vinden we het mooi om met de skeelerbaan een volgende stap te
kunnen zetten in de ontwikkeling van de vereniging. 

Skeeleren is een prachtige zomersport die een aantal van onze leden al met veel plezier en success 
beoefenen op verschillende plekken. Met de aanleg van een eigen skeelerbaan hebben we er een prachtige
trainingsgelegenheid bij voor al onze leden. Zeker ook voor de jongste jeugd die nu nog nergens terecht kan.
Samen in de zomer lekker skeeleren en in de winter schaatsen, zo houden we onze leden en vereniging
vitaal. 

Wij gaan voor een mooie snelle skeelerbaan en
hopen dat jullie ons allemaal hierin steunen straks bij de ALV.
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Een eigen Skeelerbaan!
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Samenvatting

Op dinsdag 30 juli a.s. kunt u tijdens de informatie avond(bijeenkomst) alle stukken betreffende de op 1 augustus a.s. te houden 
Algemene Ledenvergadering inzien en hier alvast vragen over stellen aan de aanwezige bestuursleden. Mocht u op deze avond geen 
gelegenheid hebben en u wilt zich toch inlezen in de stukken dan is het belangrijk om onderstaand document aandachtig door te lezen. 
Wij hebben een samenvatting van de stukken gemaakt met de volgende onderdelen: 

Skeelerbaan

• Haalbaarheidsonderzoek

• Technische zaken

• Financiën

– Investering

– Inbreng WIJC / Kredietruimte

– Exploitatie

• Gebruiksovereenkomst / Recht van Opstal

• Convenant / Gebruikskader

Samenvatting
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Haalbaarheidsonderzoek
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Haalbaarheidsonderzoek

Toen in 2015 de eerste ideeën voor een skeelerbaan geopperd werden hebben we ons eerst afgevraagd is er wel behoefte aan een 
baan in Warmond. We hebben goed om ons heen gekeken. Van vergelijkbare situaties kun je immers leren. In die tijd werd er door een 
behoorlijke groep van ongeveer 40 van onze trainingsleden met name op de baan in Lisserbroek geskeelerd. Niet bepaald in de buurt 
en voor de allerjongsten opnieuw een belasting voor de ouders i.v.m. het halen en brengen. Daarnaast valt de binding met de club en 
de eigen locatie geheel weg. Dat moet anders dachten we. Ook de steeds maar warmer wordende winters, vanaf 2015 is de ijsbaan
maar totaal 6 dagen open geweest, noopten ons om ook voor de natuurijsrijders naar een alternatief te zoeken. Als er geen ijswinter is 
ligt de baan er bijna het gehele jaar wat verloren bij. Tenslotte staat sport en bewegen hoog in het vaandel van de gemeente Teylingen.

Kortom uit dit haalbaarheidsonderzoek bleek dat een eigen skeelerbaan de volgende voordelen heeft en daarbij zorgt voor de vitaliteit 
van de vereniging:

• Betere trainingsfaciliteiten voor onze schaatsers

• Binding met eigen terrein / dichtbij het eigen clubhuis

• Faciliteiten voor een snelgroeiende zomersport

• Goed voor instroom van nieuwe jeugdleden 

• Kansen op nauwe samenwerking met ijsclubs Teylingen in het bijzonder met STS - KGM.

• Kansen voor iedereen, ook niet leden of donateurs, om te kunnen sporten en bewegen

• Mogelijkheden voor schoolsportdagen en clinics

Behoefte aan een skeelerbaan



Haalbaarheidsonderzoek
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Uitvoerbaarheid

Technisch is bijna alles uitvoerbaar maar aan alles hangt een prijs. Naast financiën is ook de bruikbaarheid van de Landijsbaan als ijsbaan 
goed bekeken. Voor het financiële onderzoek zijn er destijds een aantal ramingen opgevraagd bij gerenommeerde bedrijven die al eerder 
dergelijke banen hadden aangelegd. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek was nog niet bekend of we voor de geopperde  
subsidiemogelijkheden in aanmerking zouden komen. Wat betreft de financiële kaders verwijzen we graag naar het hoofdstuk financiën. 

Wel is bij alle beslissingen als uitgangspunt genomen dat de skeelerbaan niet van invloed mag zijn op de bruikbaarheid van de baan. 
Daarom is gekozen voor een vlakke baan zodat in de winter met 7 tot 10 cm water over de gehele baan inclusief de skeelerbaan een ijsvloer 
aangelegd zou kunnen worden geschikt voor langebaanschaatsen, ijshockey en kunstrijden.

Gebleken is zelfs dat bij vergelijkbare oplossingen bij andere ijsverenigingen het ijs boven de skeelerbaan sneller aan groeit en van betere 
kwaliteit is.

Tenslotte is gekeken naar de bemensing van de baan tijdens de openingstijden. 

Naast algemene openingstijden waarbij vrijwilligers aanwezig moeten zijn, 

trainingsuren onder leiding van trainers etc. zal er een pasjessysteem aangebracht worden 

zodat pashouders op ieder gewenste (geprogrammeerde) tijd van de baan gebruik 

kunnen maken. 
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Techniek



Techniek
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Bodemgesteldheid en fundering

Het Haalbaarheidsonderzoek is in diverse Algemene Leden Vergaderingen besproken en uiteindelijk is besloten de volgende fase in te gaan.

Net als bij het bouwen van een woning of kantoor moet je informatie verzamelen van de grondslag om te kunnen bepalen welke fundering 
je moet toepassen. Op locatie zijn een aantal grondboringen en sonderingen gemaakt. De resultaten uit deze onderzoeken zijn door
technisch bureau WIHA verwerkt in een advies voor de aanleg van de skeelerbaan.

Uit de onderzoeken blijkt dat de grond onder onze baan bestaat uit een paar meter kleiachtige bodem met daaronder veel veenachtige klei 
en tenslotte een dik pakket veen. De vaste zandlaag zit op circa 12 meter onder het maaiveld. Een fundering op die grondslag zou alleen al 
het totale budget voor de aanleg van de baan gaan kosten. WIHA heeft er voor gekozen om de baan aan te leggen waarbij alles zoals in de 
huidige situatie in evenwicht is. Dat wil zeggen dat bij het toevoegen van zware materialen als asfalt (2400kg/m3) er klei (circa 1500 kg/m3) 
vervangen moet worden door een lichter materiaal.

Aanvankelijk is gekozen voor geëxpandeerde kleikorrels. 

Na overleg met diverse aannemers bleek het toepassen van 

schuimbeton (is ook als fundering gebruikt voor ons clubhuis) 

een stabielere keuze te zijn.

Hiernaast de doorsnede van de constructie.

De huidige drainage van het veld blijft bij de werkzaamheden 

Intact.



Techniek
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Maatvoering van de baan

“Oog”

Asfaltplein

Voor bochtentraining

Voor beginners en 
speciale oefeningen

Afmetingen: 46-26m

200-300m baan

Breedte 8 m



Techniek
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Dwars doorsnede van de baan
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Financiën



Financiën 

Investeringen Bedrag Financiering Bedrag

Skeelerbaan 286.000 Subsidie gemeente 130.500

Overige 
investeringen 16.000

Overige subsidies, giften, 
crowdfunding 132.900

Totaal ex BTW 302.000 Vrienden WIJC 71.000

BTW 21% 63.400 Inbreng WIJC 31.000

Totaal 365.400 Totaal 365.400

Totale investering incl. BTW  € 365.400



Financiën
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De investering in de skeelerbaan

Waarom investeert WIJC € 102.000 ?

❑ De skeelerbaan heeft positief effect op:

• Aantal trainende leden

• Vooral instroom jongste jeugd

❑WIJC financieel minder afhankelijk van alleen ijswinters

• Geen ijswinter betekent een jaarlijks exploitatieverlies

❑WIJC beschikt over voldoende financiële reserves



Financiën
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De exploitatie van de skeelerbaan op kasbasis

Prognose Inkomsten & Uitgaven Jaar  1 Jaar  3 Jaar  5 Jaar 10

Inkomsten

Abonnementen/ Verhuur derden 5.020 5.946 6.921 7.888

Skeelerlessen/ Sponsoring 5.500 7.191 9.002 11.662

Totaal inkomsten 10.520 13.137 15.923 19.550

Uitgaven

Onderhoudskosten 3.500 3.608 3.717 4.004

Reservering vervanging toplaag 3.550 3.765 3.990 4.598

Overige kosten 2.385 2.646 2.609 2.619

Totaal directe uitgaven 8.370 10.019 10.316 11.221

Kasoverschot 1.085 3.118 5.587 8.329
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Gebruiksovereenkomst en Recht van Opstal



Het terrein waarop de landijsbaan rond 1986 is aangelegd is eigendom van de gemeente Teylingen. Om dat terrein te mogen gebruiken 
en een landijsbaan met clubhuis aan te leggen is een overeenkomst met de eigenaar nodig. In 1986 is een zogenaamd Recht van Opstal 
met de toenmalige gemeente Warmond gesloten. 

De WIJC had in 2015 de wens om op de landijsbaan een skeelerbaan aan te leggen terwijl de gemeente Teylingen daarna de wens uitte 
om het parkeerterrein van de WIJC een openbare status te geven. Om dit vast te leggen zou het bestaande Recht van Opstal gewijzigd 
moeten worden. De gemeente Teylingen wilde echter dat de overeenkomst zou voldoen aan haar huidige standaard en dat wil zeggen 
twee overeenkomsten:

• Een Gebruiksovereenkomst voor het gebruik van de grond.

• Een Recht van Opstal voor het in eigendom hebben van een landijsbaan, een skeelerbaan, een clubhuis en de overige opstallen.

Zaak voor de WIJC om de rechten en plichten vanuit de oude overeenkomst zo goed mogelijk in de twee nieuwe overeenkomsten te 
verwerken. Dat heeft veel tijd gekost maar is ons inziens uiteindelijk goed gelukt.

In de Gebruiksovereenkomst zijn tevens de uitgangspunten voor het beperken van overlast van licht, geluid en parkeren verwerkt uit het 
convenant dat wordt gesloten tussen de Gemeente Teylingen, de Vereniging van Eigenaren  Karpers en Forellen en de WIJC. (zie onder 
Convenant)

Hierna een overzicht van de wezenlijke verschillen tussen het oude Recht van Opstal en de nieuwe Gebruiksovereenkomst en het Recht 
van Opstal.

Gebruiksovereenkomst / Recht van Opstal
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Tussen de WIJC en gemeente Teylingen



Belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe overeenkomsten

Oude Recht van Opstal Nieuwe Gebruiksovereenkomst/ Recht van Opstal

• Overeenkomst voor onbepaalde tijd Overeenkomst voor 30 jaar

Bij onveranderd gebruik stilzwijgende verlenging met steeds 5 jaar

• Gebruik voor alle sporten volgens bestemmingsplan Gebruik alleen voor alle niet-gemotoriseerde sporten

• Geen gebruikskader, gemeentelijke verordeningen maatgevend Gebruikskader verwerkt in deze overeenkomst (inperking 
mogelijkheden)

• Bij opzeggen door gemeente geen nieuwe locatie Bij opzeggen door gemeente nieuwe locatie, in principe in Warmond

• Bij opzeggen door gemeente waarde uitkering opstallen Bij opzeggen door gemeente op nieuwe locatie gelijkwaardige 
opstallen inclusief verhuizing

• Afdracht aan gemeente van 50 % van de neveninkomsten Geen afdrachten meer

• Parkeerterrein afsluitbaar voor gebruik WIJC Parkeerterrein wordt openbaar, geen verplichting WIJC aanleggen 
parkeerplaatsen

• Onderhoud parkeerterrein, verlichting, riool, groen voor WIJC Geen onderhoud meer aan parkeerterrein

• Hekwerken aanleg en onderhoud voor WIJC Hekwerken tussen parkeerterrein en ijsbaan en langs parkeerterrein 
Dekker tennis aanleg en onderhoud voor gemeente Teylingen

• Gastank op parkeerterrein WIJC Gastank mag blijven staan. Keuze hierover is aan de WIJC

Gebruiksovereenkomst / Recht van Opstal
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Tussen de WIJC en gemeente Teylingen



18

Convenant en gebruikskader



Convenant en gebruikskader

19

Vanuit omwonenden

Zoals u weet, zijn er na het bekend worden van de plannen voor een skeelerbaan, eind 2015,  kritische geluiden te horen geweest over de 
overlast die een dergelijk baan met zich mee zou brengen. Deze overlast wordt als een optelling van de overlast van de omliggende locaties 
als Dekker tennis en de Golfclub Kagerzoom gezien. De gemeente Teylingen heeft gehoor gegeven aan deze klachten en is een overleg 
begonnen met de omwonenden van onze landijsbaan. Tegelijkertijd is met de WIJC in een andere traject ook met de gemeente over dit 
onderwerp gesproken. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een gebruikskader voor ons terrein. Met andere woorden een afbakening van de 
gebruiksmogelijkheden in relatie tot de overlast aan licht, geluid en parkeren voor de omwonenden.

De gemeente heeft uiteindelijk als eis voor het verkrijgen van de subsidie gesteld dat het convenant, waarin dit gebruikskader is verwerkt, 
ook getekend zou moeten worden door de WIJC. De beperkende voorwaarden uit dit convenant zijn overigens ook in de 
Gebruiksovereenkomst opgenomen.

Wat betekent dit nu concreet?

Dat wel zeggen dat met name als de landijsbaan gebruikt wordt voor andere activiteiten dan voor schaatsen in de vorstperiodes dat de 
mogelijkheden zijn ingeperkt. Dit geldt dan voor het gebruik van de geluidsinstallatie en de verlichting. Op een aantal dagen is het wel 
toegestaan om geluid en licht te gebruiken. 

Verder hebben we ons verplicht als goede buren de activiteiten te melden aan de buren zodat zij wat minder verrast worden.

Wij denken met de beperkingen wel te hebben ingeleverd, maar dat dit niet ten kosten zal gaan van het gebruik van zowel de landijsbaan 
als de skeelerbaan.



Convenant en gebruikskader
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Vanuit omwonenden

• Regels over gebruik lichtinstallatie, geluidsinstallatie, parkeren, reclameborden

• Geen beperkingen t.a.v. natuurijs, droogtrainingen

• Geluidsinstallatie te gebruiken:

– In vorstperiode dagelijks tussen 09.00 - 22.00 uur

– Daarnaast op 10 dagen per jaar tussen 10.00 - 18.00 uur

– Daarnaast op 10 avonden per jaar tot 22.00 uur

• Kunstlichtinstallatie te gebruiken

– In vorstperiode dagelijks tussen 09.00 - 22.00 uur

• Idem voor onderhoud baan 22.00 - 23.00 uur alleen palen zijde  Merenwijk aan

• Idem voor onderhoud bij extreem weer (bijvoorbeeld sneeuwval) 23.00 - 09.00 uur

– Tussen 1 april – 1 oktober dagelijks tussen 09.00 - 20.30 uur

– Daarnaast op 10 avonden tot 22.00 uur

• Parkeren “niet in de Merenwijk” maar op parkeerterrein of bij Dekker
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Goedkeuring aanleg skeelerbaan
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Goedkeuring aanleg skeelerbaan

Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 augustus zullen de leden die stemrecht hebben stemmen over het voorstel van het 
bestuur voor de aanleg van de skeelerbaan. 

Het zijn geen deelstemmingen maar er wordt gestemd over een totaalpakket dat bestaat uit:

• De nieuwe overeenkomsten met gemeente Teylingen

– Gebruiksovereenkomst

– Recht van Opstal

• Inbreng financiële middelen van WIJC (zie onder financiën)

• Realisatie van de skeelerbaan

Bij een meerderheid van stemmen zal het voorstel zijn aangenomen en gaat het bestuur aan de slag met de realisatie van de 
skeelerbaan.

Alle relevante stukken, als ook de statuten en het huishoudelijk reglement liggen op 30 juli a.s. tijdens de informatieavond ter inzage 
voor u.

Stemmen



Tot slot

Als bestuur van de Warmondse IJsclub hopen we dat u aanwezig bent op de ALV om samen met ons de 
volgende stap te kunnen zetten in de ontwikkeling van onze vereniging. Kun je niet zelf bij de vergadering 
zijn en ben je wel stemgerechtigd, maak dan gebruik van de toegestuurde machtiging. 

Heb je nog vragen, kom dan op 30 juli langs of mail naar bestuur@wijc.nl. Wij willen graag van iedereen 
horen hoe zij over de skeelerbaanplannen denken en welke vragen er leven.

Laten we volgend jaar allemaal naast de schaatsen ook

de skeelers onderbinden!
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Laat je stem horen!

mailto:bestuur@wijc.nl

