Vrienden van Aol Gloep, donateursactie

De ijsclub Aol Gloep heeft het voornemen om een nieuwe 400 meter asfaltbaan aan te
leggen in Vries.
De ijsclub Aol Gloep heeft een prachtige locatie met alle mogelijke faciliteiten, maar helaas
onvoldoende mogelijkheden ten gevolge van het weer om te schaatsen. De afgelopen vijf
jaar hebben we de baan maar één dag open kunnen stellen voor de schaatsers, wat veel te
weinig is.
Door een asfaltbaan zou men gemiddeld 5 dagen per jaar open kunnen zijn, gebaseerd op de
KNMI cijfers en Noordlaren, waar ook een asfaltbaan is. Dit geeft veel betere mogelijkheden
en zorgt dat Aol gloep op de toekomst is voorbereid, ook voor o.a. skeeleren in de zomer.
Om een asfaltbaan aan te leggen is geld nodig, een goed plan en een begroting voor
meerdere jaren. Steun en support van de gemeente Tynaarlo, die ook heel positief staat
tegenover het plan en het volledig ondersteunt.
Met deze actie willen we proberen zoveel mogelijk vrienden van Aol Gloep te krijgen om
zodoende geld binnen te halen voor de asfaltbaan, hoe meer donateurs, hoe sterker we
staan naar de politiek en gemeente. Het wordt dan veel gemakkelijker en zekerder dat we
de financiële steun en een lening van de gemeente kunnen krijgen.
Van de machtiging zal pas gebruik gemaakt worden, als de asfalt baan aangelegd wordt en
als de inkomsten voldoende zijn, zal ook geen gebruik meer worden gemaakt van de
machtiging.
De bedoeling is om dit jaar de asfaltbaan nog aan te leggen. De asfaltbaan zal zeker voor de
gemeente Tynaarlo grote mogelijkheden bieden, maar ook voor andere sporten en
evenementen en geeft een geweldige mogelijkheid om bij andere activiteiten betrokken te
raken in combinatie met zwembad de Leemdobben en voetbalvereniging VAKO

Help en ondersteun a.u.b. de asfaltbaan
Bestuur Aol Gloep .

IJsclub Aol-Gloep uit Vries zoekt sponsoren voor 400 meter ijsbaan van asfalt.
,,We gaan proberen een eerste marathon te organiseren en mee te liften met de
marathonvierdaagse op natuurijs. Maar het belangrijkste is dat de 400 baan er komt. Voor
onze leden en alle schaatsliefhebbers uit de buurt", zegt secretaris Alle Tamminga van Aol
Gloep tijdens de presentatie van het plan op vrijdag 5 juli 2019.
Het nieuwe ovaal moet op de bestaande natuurijsbaan aan de Sportlaan komen. Het is
financieel haalbaar en het bestemmingsplan laat het toe. Voor de aanleg van de baan is ruim
twee ton nodig. Aol-Gloep wil eigen geld in het project steken en denkt met
zelfwerkzaamheid kosten uit te kunnen sparen. De IJsvereniging is druk doende donateurs en
sponsoren te werven.
Steun Aol-Gloep en kijk op www.ijsverenigingvries.nl hoe u kunt bijdragen!

