
 
                                             

 
 

   
  

    
   

  

   
   

 
  

  

 
   

    
   

   

     
    

    
 

      
     

    
   

   
 

   

  

De SamenSpeelBelofte  van  
IJsclub  Siberia 
Wat gaat IJsclub Siberia doen om de 
samenspeelkansen van alle kinderen
in Utrecht Overvecht te vergroten? 

Waar staat IJsclub 
Siberia voor? 

Op onze natuurijsbaan in Park 
De Watertoren kan jong en 
oud op een veilige manier het 
plezier van schaatsen op 
natuurijs beleven, midden in 
de Utrechtse wijk Overvecht. 
Rondom de ijsbaan is de 
ambitie om ieder seizoen een 
avontuurlijk buitenfeest te 
organiseren. We willen de 
romantiek van Hollandse 
winterpret combineren met 
leuke, hippe stadscultuur. 
Een plek waar jong en oud zich 
thuis kan voelen. De nostalgie 
van toen, gewoon om de 

Wat belooft IJsclub Siberia te doen 
vanaf 2021?    

1 Méér ervaringen te delen en kennis te 
verzamelen over samen spelen met en voor de 
vrijwilligers en deelnemers van ijsclub Siberia 
en promoten naar de KNSB. 

2 Méér focussen op het belang van spelen voor 
alle kinderen en het hebben van extra 
aandacht voor kinderen die extra kwetsbaar 
zijn, waaronder kinderen met een handicap. 

3 Méér voorwaarden scheppen ten behoeve van 
toegankelijkheid, hulpmiddelen (schaatsslee) 
en samen spelen tijdens onze buitenfeesten. 

hoek. 
IJsclub Siberia, daar word je 
warm van! 



  
       

     
     

   
  

   
   

  
   

   
  

   
  

Hoe gaat IJsclub Siberia daar
kinderen bij betrekken? 

IJsclub Siberia is een vereniging die niet 
alleen vóór, maar ook dóór kinderen en 
jongeren bestaat. Alle kinderen krijgen 
daarom de kans om mee te denken in de 
activiteiten die we samen ondernemen. 
Jeugd deelnemers worden betrokken bij 
het buitenfeestprogramma, waarbij ze 
ondersteund worden door volwassenen. 
Door jeugdleden als junior baanmakers 
actief te betrekken bij het programma, 
leren ze een anderen te ondersteunen 
en zichzelf hierdoor te ontwikkelen. 

Contactgegevens 
Organisatie: IJsclub  Siberia 
Locatie: IJsbaan Park  De  Watertoren, 
Marnedreef Utrecht Overvecht 
Email:  info@ijsclubsiberia.nl 
Telefoon:  06 416 79 005 
Website:  www.ijsclubsiberia.nl 

www.samenspeelakkoord.nl 
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