
  

  

  

Stichting Schaatsbaan Ridderkerk 

Drierivierenlaan 211 

2983 GW Ridderkerk 

Ridderkerk, 3 maart 2023 

Gemeente Ridderkerk 

ta.v. Mieke Jochims - Schaap 

Postbus 271 

2980 AG Ridderkerk 

Betreft: financiële verantwoording evenement “schaatsbaan” 

Geachte mevrouw Jochims — Schaap, 

Inmiddels is het al bijna twee maanden geleden dat de |aatste bezoekers de ijzers onder hadden 

gebonden op de schaatsbaan op het Koningsplein. We durven als organisatie te spreken van een 

succesvolle 1° editie. De schaatsbaan opende haar deuren op 6 december 2022 en was voor 

bezoekers geopend tot en met zondag 8 januari 2023. De schaatsbaan heeft in die 5 weken bijna 

20.000 bezoekers mogen ontvangen. In de weken voorafgaand aan de kerstvakantie heeft Stichting 

Facet Ridderkerk ongeveer 3.000 Ridderkerkse basisschoolkinderen ontvangen die met de klas 

kwamen schaatsen. Veel van die kinderen kwamen in de kerstvakantie terug met hun ouders of met 

opa en oma om nog meer ijspret te beleven 

Kinderen tot en met 5 jaar konden gratis gebruik maken van de schaatsbaan. Inwoners met een laag 

inkomen konden tegen een gereduceerd tarief gebruik maken van de schaatsbaan. 

Samen met Stichting Cultuureducatie hebben we meerdere culturele / muzikale evenementen en 

workshops op de schaatsbaan kunnen organiseren 

Ruim 50 vrijwilligers zijn in de weken dat de schaatsbaan open was actief geweest om de 

schaatsbaan mogelijk te maken. Zonder al deze vrijwilligers had er geen schaatsbaan gestaan. Deze 

mensen zijn hun gewicht in goud waard. Geen taak was hen teveel. 

De uiteindelijke kosten voor de organisatie van de schaatsbaan bedroegen iets minder dan € 

200.000,-. Dankzij de inkomsten uit kaartverkoop, de vele bedrijven en maatschappelijke partners die 

een sponsorbijdrage in geld of natura hebben geleverd en de eerder door de gemeenteraad 

toegekende subsidie hebben we iets meer dan € 205.000,- aan opbrengst gegenereerd. 

De eveneens door de gemeenteraad toegekende garantstelling van € 150.000,- om het evenement 

mogelijk te maken hoeft dus niet aangewend te worden en daar zijn we uiteraard enorm trots op. 

Van deze garantstelling hebben we € 75.000,- als voorschot ontvangen. Graag ontvangen we de 

betaalgegevens om deze € 75.000,- terug te storten. We zijn het gemeentebestuur zeer erkentelijk 

voor alle (financiële) steun die ze ons gegeven hebben om dit evenement mogelijk te maken. Zonder 

deze steun was de organisatie niet gelukt. 

We gunnen Ridderkerk een jaarlijkse schaatsbaan op het Koningsplein. Helaas zal een tweede editie 

niet door Stichting Schaatsbaan Ridderkerk georganiseerd gaan worden. Het is ons gebleken dat de 

organisatie van zo een groots evenement een voltijds dagbesteding is geworden voor tientallen 

vrijwilligers. Naast de 5 weken dat de schaatsbaan voor bezoekers opengesteld was gingen er 

maanden aan voorbereiding aan vooraf. Met heel veel liefde hebben we dat gedaan, maar het heeft 

ook de nodige bloed, zweet en tranen gekost. 

  

  

  

  



  

  

Ons advies aan het gemeentebestuur is om, indien de wens voor een jaarlijkse schaatsbaan bestaat, 

de organisatie te beleggen bij Sport Service Ridderkerk in samenwerking met Stichting Facet 

Ridderkerk. Beide organisaties zijn bekend met het evenement. Vanuit Stichting Schaatsbaan 

Ridderkerk zijn we natuurlijk meer dan bereid om onze ervaringen, draaiboeken etc. van de 

afgelopen editie over te dragen 

We willen jou als evenementencoördinator hartelijk danken voor al je steun en toewijding om het 

evenement mogelijk te maken. Hopelijk wil je onze dank ook uitspreken richting je collega's die 

hieraan hebben bijgedragen. 

Een kopie van deze brief zullen we via de griffie versturen aan de gemeenteraad en het college van 

burgemeester en wethouders. 

Met vriendelijke groet, 

John Stip 

Voorzitter Stichting Schaatsbaan Ridderkerk 
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