
 
 

 
 
 

Nieuwsbrief : nr. 2 seizoen 2014/2015 

Datum  : dinsdag 3-1-2015 

Onderwerp : Algemene informatie IJsvogels 

Aan  : Alle leden IJsvogels 

Beste IJsvogel, 

Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de IJsvogels Angeren, in deze brief informeren 
we u over onze vereniging de IJsvogels  

Inhoud:  

• Parkeren rond het Triavium  

• Schaatshelmen 

• Training Casper Helling 

• Wedstrijd langebaan 

Parkeren:  

Hierbij een update van de stand van zaken rondom het parkeer beleid. 
 
Om bij de juiste persoon aan te kunnen kloppen is er als eerste onderzoek gedaan naar de 
constructie hoe het allemaal in elkaar zit. Na speurwerk bij de gemeente, de KvK en via 
internet, hebben we het volgende kunnen vaststellen. Het pand is in eigendom van T&L 
vastgoed en onderverdeeld in Triavium vastgoed en Triavium Holding B.V.  De pand eigenaar 
heeft dus geen enkele bemoeienis m.b.t. parkeerbeleid. Hij heeft maar één doel, verhuren die 
handel. Vanaf de opening was de uitbater M.C.Y.N. Exploitatie, met als enige aandeelhouder 
de Gemeente Nijmegen. Deze is in 2010 failliet gegaan. Daarna heeft de gemeente Nijmegen 
rechtstreeks alle aandelen overgenomen en zijn dus enige eigenaar. De jaarrekeningen waren 
slecht, er moest iets gedaan worden om het voortbestaan van Triavium te garanderen. Dit 
heeft er toe geleid dat men het parkeer beleid ging uitbesteden aan Q-Park.  
 
Waar moeten we nu zijn? Heeft het zin om in actie te komen? Kunnen we op juridisch gebied 
wat bewerkstelligen? Juridische informatie ingewonnen, deze zeggen eigenlijk dat we geen 
kans maken, gezien het feit dat we op geen enkele wijze contractueel verbonden zijn met 
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Triavium. Dus waarschijnlijk dienen wij bij de gemeente aan te kloppen.  
 
Van de 20 verenigingen die we benaderd hebben, zijn maar enkele reacties terug gekomen. 
Waarschijnlijk speelt het probleem bij hun niet zo. Helaas een negatieve reactie van NSV, zij 
hadden al aangeklopt bij Triavium en geen respons gekregen en hadden de moed opgegeven. 
Dit was spijtig gezien deze mensen juist de personen zijn die stemrecht hebben binnen de 
Gemeente. De studenten schaatsvereniging Lacustris gaf aan dat hun leden niet in het bezit 
waren van een auto. Alleen de NSV afdeling kunstrijden gaven aan deze actie wel te 
ondersteunen.   
 
De verwachting is in ieder geval niet dat er op korte termijn succes zal worden geboekt, maar 
we vinden het zeker de moeite waard om de actie te ondernemen.  
 
Helmen:  

Tijdens de ALV is de vraag gesteld ofwel een voorstel gedaan of wij als IJsvogels een 
voorbeeld functie vervullen en wellicht met helmen moeten gaan dragen tijdens het 
schaatsen. Dit voorstel werd positief ontvangen en Henk Gerritsen werd gevraagd om 
informatie bij Jan de Bruin in te winnen.  Jan wil in ieder geval meewerken aan een 
collectieve inkoop, nadere afspraken dienen er gemaakt te worden.  

In de bijlage ziet u de mogelijkheden.   

Training Casper Helling:  

In navolging van het succes van vorig seizoen, organiseren we weer een training o.b.v. oud 
Marathon Schaatser Casper Helling. De training zal gegeven worden in het Triavium op 7 
januari 2015 en zal beginnen om 19.45 uur, deelname voor leden is gratis, niet leden betalen 
€ 5,-- 

Wedstrijd langebaan: 

We hebben informatie ingewonnen over de mogelijkheid om een keer deel te nemen aan 
een wedstrijd langebaan in het Triavium. Duidelijkheid is er nog niet, wordt vervolgd.   

 

Het bestuur de “IJsvogels”Angeren  
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