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We zoeken ook nog wat hulp bij het maken van demonstratieborden voor de demonstratie. 
(Graag aanmelden via publicrelations@ijce.nl)

Red het IJsspoRtcentRum eIndhoven
Beste leden van IJce,  
We maken ons ernstig bezorgd over het voortbestaan van het IJssportcentrum.  
het advies van de wethouder van sport aan de Gemeenteraad is om voor sluiting 
te kiezen. De argumenten daarvoor zijn vooral van financiële aard. Wij willen er 
uiteraard alles aan doen om  de ijsbaan te behouden. de gegronde twijfels die 
we hebben over de opgevoerde financiële zaken spelen daar een rol in, maar ze-
ker ook onderstaande acties waarvoor we jullie medewerking vragen

ZondaGmIddaG 10 meI 
Tussen 12.00 en 15.00 uur, zijn vrijwilligers bij het PSV-
stadion actief om nog meer handtekeningen te verzamelen. 
Het zou mooi zijn als (jeugd)leden van IJCE in clubkleding 
daaraan bijdragen.  
Melden bij het PSV-stadion bij de banner die daar opgesteld 
staat of bij peter.snow.touw@gmail.com

help

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

17 meI
Om 19.15 uur vindt in het IJssportcentrum een demon-
stratieavond plaats van alle ijssporten die er hun thuisba-
sis hebben. Daarvoor worden alle raadsleden en de pers 
uitgenodigd. Het is daarbij belangrijk dat de tribunes goed 
bevolkt zijn, liever nog uitpuilen. Er zijn ook staanplaatsen. 
Ook daarvoor vragen we jullie om in groten getale én 
in clubtenue te komen opdagen om de mensen op het 
ijs te steunen en aan de politiek duidelijk te maken dat 
wij het IJssportcentrum willen behouden. Samen moeten 
we het redden! Komt allen!

26 meI 
Om 17.00 uur is in het stadhuis de vergadering van de 
raadscommissie waarbij het collegebesluit tot sluiting 
wordt besproken. Dat is het vervolg op de inspraakavond 
en dit is openbaar. Ook daar gaan we in groten getale naar 
toe!

WIJ ZIJn het IJsspoRtcentRum eIndhoven 
Afgelopen 7 mei zijn er video-opnamen gemaakt op de 
binnenbaan van het IJssportcentrum. Daarin presenteren 
alle verenigingen die gebruik maken van het ijssportcen-
trum zich. Die opnamen met de titel Wij zijn het IJs-
sportcentrum eindhoven worden in de lange versie 
(5 minuten) vertoond op 19 mei tijdens de inspreekavond. 
De bedoeling is dat de korte versie (1,5 minuut) zoveel 
mogelijk gedeeld wordt via internet (viraal gaat).

Als je de petitie nog niet getekend hebt, doe dat dan nu op 
http://www.petities24.com/redhetijssportcentrumeindhoven Roep zoveel mogelijk 
mensen in je omgeving op dat te doen. Zet de link ook op je facebook-pagina om te delen.

actIes tot Behoud van het IJsspoRtcentRum

In overleg met andere verenigingen worden nog 
andere acties overwogen.

19 meI
Om 19.30 uur is er voorafgaand aan de inspreekavond (die om 20.15 begint) op het 
stadhuisplein een demonstratie waar onze skeelergroepen, jeugd en senioren een de-
monstratie zullen geven en de sluiting ter discussie zullen stellen. Daarna zal tijdens de 
inspraak ook de publieke tribune goed gevuld moeten zijn met IJCE-leden (in clubtenue). 
Wij hebben jullie steun hierbij hard nodig. Dus kom allemaal naar de Inspraakavond en 
de demonstratie op het stadhuisplein. Het is vijf voor twaalf! Laat jullie de ijsbaan niet 
ontnemen! Kom naar het stadhuisplein. 
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