
Van: Ice Event Wassenaar                                                                                              

Aan: Verenigingen in Wassenaar      

Betreft: Vrijwilligers voor de schaatsbaan in Wassenaar  
 

Wassenaar, september 2018 

Best(e) bestuur/vereniging, 

Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn ICE Event Wassenaar. Ons team bestaat uit Lisette Knijnenburg, 
Roeland van Deursen en Elroy Visser. Het project omvat de exploitatie van een ijsbaan bij de Wassenaarse 
haven aan de Hofcampweg/Oostdorperweg. De ijsbaan is geopend van zaterdag 1 december 2018 tot en met 
zaterdag 2 maart 2019. 

Om van deze ijsbaan een echt Wassenaars event te maken willen wij de Wassenaarse bedrijven, verenigingen 
en families enthousiast maken en deel laten nemen aan dit project. Dit kan door veel schaatsplezier, 
sponsoring en vrijwilligerswerk. Een deel van de opbrengst doneren wij aan Cliniclowns en ook gaat een deel 
naar diverse verenigingen dmv een financiële bijdrage. Hiervoor vragen wij jullie om vrijwilligers te leveren die 
zich op en om de ijsbaan inzetten, zo dragen jullie een steentje bij aan de ijsbaan en wij aan jullie vereniging! 
Het idee is als volgt: 

 Wij vragen leden van jullie vereniging zich in te zetten als vrijwilliger op de ijsbaan. Dit kan in verschillende 
functies zoals schaats uitgifte, horeca, toezichthouders, schoonmakers enz. Elk uur dat de vrijwilliger zich inzet 
op de ijsbaan wordt een bedrag van €5 uitgekeerd aan de vereniging. (voorbeeld: vrijwilligers van vereniging X 
zetten zich de gehele periode 100 uur in, hierbij ontvangt de vereniging €500) Wij vragen de vrijwilligers zich 
voor een dagdeel van 3 à 4 uren per keer in te zetten.  

Even alles op een rijtje. Wat krijgt u voor uw vrijwilligersinzet: 

• De  vereniging levert vrijwilligers aan, als vergoeding krijgt de vereniging een geldbedrag voor de 
gewerkte uren. 

• Uw vereniging wordt vernoemt op de site van ICE event Wassenaar.  
• Uitnodiging voor de vrijwilligersborrel voor de personen die zich hebben ingezet. 
• U steunt Cliniclowns. 
• Elke vrijwilliger die zich inzet krijgt een 1 vrijkaart voor het schaatsen. 
• U krijgt 10% korting als u een borrel/teamuitje/feest bij ons houdt. 

 
Wat vragen wij van u: 

• Een JA, ik wil!  
• Graag vernoemen wat de vrijwilligers op jullie vereniging voor functies bekleden (schoonmaak, bar of 

momenteel nog niks maar geeft voorkeur aan?) 
• 1 contactpersoon per vereniging voor de communicatie. 
• Graag doorgeven welke dagen de vrijwilligers kunnen.  

 
Enthousiast geworden of nog verdere vragen? Neem dan contact op met ons via 06-51550217 of info@ice-
eventwassenaar.nl en dan maken we graag een afspraak om het persoonlijk verder te bespreken. 

Wij danken u alvast voor uw belangstelling en medewerking. Wij gaan er een mooi Wassenaars evenement van 
maken!  

Met enthousiaste groet,  

ICE event Wassenaar 
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