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AANMELDINGSFORMULIER ABONNEMENTEN 
SCHAATSTRAININGEN 

 
 
 
 

Voornaam / Naam: ………………………………………………………………………………………… 

Adres:   ………………………………………………………………………………………… 

Postcode:  ………………………………..   Plaats: …..……………………………………… 

Geboortedatum: ………………………………..   Telefoonnummer: ……………………………… 

E-mailadres:  ………………………………….@………………………………………………… 

Lid IJsclub Otweg          Ja / Nee    (Kan individueel of gezinslidmaatschap zijn) 
(Gaat u/uw kind deelnemen aan onze schaatstraining dan is het verplicht dat diegene die deelneemt lid is van 
IJsclub Otweg. Mocht u/uw kind nog geen lid zijn dan wordt dit gelijk met de abonnementskosten verrekend.) 
 
Individueel lid / gezinslid vanaf 18 jaar:  € 12,00   Tarieven o.b.v. automatische incasso; bij geen  
Gezinsabonnement:    € 22,00  geen toestemming hiervoor, wordt er € 2,00 extra 
Eenmalige administratiekosten:   €   7,50  voor administratiekosten in rekening gebracht 
 
De kosten voor de training/schaatsabonnementen worden in augustus steeds per seizoen berekend en 
zijn afhankelijk van ijsbaankosten en aantal deelnemers per trainingsgroep. De tarieven worden bij 
bekend worden op de website www.ijsclubotweg.nl worden gepubliceerd. 
 
 
Trainingsgroep: (s.v.p. omcirkelen)        maandag / woensdag / vrijdag / zaterdag  

Deelname (marathon) wedstrijden (licentie vereist – zie onder):  Ja / Nee 

Principieel geen zondag wedstrijden (pupillen en junioren)   Ja / Nee 

Licenties: 
Junioren die de vrijdagavondtraining volgen nemen in principe ook deel aan de baanwedstrijden op de 
Uithof. Hiervoor is een KNSB wedstrijdlicentie vereist, ook voor de marathonwedstrijden. 
(zie voor info, aanmelding en prijzen https://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie) 
De wedstrijdlicenties dienen elk jaar vóór aanvang trainingen/wedstrijden door het lid zelf te worden 
aangevraagd. 
 

 
Dit formulier voor 1 juli van elk jaar opsturen/afgeven/mailen naar: Abonnementenadministratie IJsclub 
Otweg, p/a Reijerskoop 73, 2771  BE, Boskoop. Email: info@ijsclubotweg.nl 
 
Betalingsmachtiging:  
Ondergetekende machtigt IJsclub Otweg om het totaal verschuldigde bedrag (medio september) af te 
schrijven van onderstaand IBAN bankrekeningnummer. 
 
IBAN Bankrekeningnr.:…………………………….…………….……………              
 
Ondertekening (bij jeugdleden in te vullen door ouder/verzorger) 
 
 
Datum:    Plaats:    Handtekening: 
 
 
 
 
 
IJscub Otweg behandelt uw abonnementsgegevens zorgvuldig en gericht. De gegevens worden verwijderd na beëindiging van het  abonnement. 
Deze zorgvuldigheid geldt ook voor het gebruik foto’s van onze activiteiten in promotionele sfeer t.b.v. pers, clubblad, website en social media.   
Het beleid hieromtrent, inclusief bezwaarmogelijkheden, is beschreven in ons AVG- en Privacy protocol welke u via info@ijsclubotweg.nl kunt 
opvragen.  
 


