
        Baan Vereniging Hoorn 14-9-2022 

 

Beste schaatsers, 

Hierbij ontvangen jullie informatie van de Baan Vereniging Hoorn over de stand van zaken over de 

start van het schaatsseizoen. Naar aanleiding van berichten in de media en NH Nieuws in het 

bijzonder lijkt het plotseling onzeker of de ijsbaan in oktober de deuren opent. Gisteren (13-9)heeft 

de BVH met Optisport overleg gehad over dit onderwerp en nog niet de concrete toezegging 

gekregen dat de ijsbaan open gaat. Vanavond (14-9) heeft de BVH intern overleg gehad over hoe 

verder te gaan. In vervolg op dit overleg stuurt de BVH een brief naar de directie van Optisport 

waarin wij voorstellen om medewerking en ondersteuning te verlenen aan een verduurzamingsplan. 

Dit verduurzamingplan dient door Gemeente Hoorn en Optisport opgesteld te worden waarna wij via 

ons netwerk van verenigingen en schaatsers dit bij alle gemeentes waar de verenigingen gehuisvest 

zijn onder de aandacht brengen, de belangen van de schaatsende inwoners toe te lichten en hen 

hierin te betrekken. Het gaat dan niet direct om het vragen van geld waar geen budget voor is maar 

om duurzaamheidsinvesteringen waar andere fondsen voor zijn. 

Wij vragen nu aan jullie om wel via de clubs de abonnementen aan te vragen, want hier zit veel werk 

aan en dat gaat niet goed als alles op het laatste moment tegelijk moet gebeurden. De BVH geeft 

jullie de garantie dat wanneer de baan niet open gaat het abonnementsgeld via de club terug betaald 

wordt. De BVH betaalt niet vooraf aan Optisport, het geld staat dan nog op de rekening van de BVH 

en kan zo weer terug betaald worden aan de clubs. 

De gesprekken over de ijshuur en de tarieven tussen de Baanvereniging en Optisport zijn in augustus 

met succes afgerond en we gaan ervan uit dat beide partijen de gemaakte afspraken nakomen. Als er 

nieuws is, melden we dat uiteraard zo snel mogelijk. 

Met vriendelijke groet, 

Rennie Verloop 

Vicevoorzitter BVH 

 

 


