
 
 
 
Juni 2015 
 
Beste leden, 
 
de voorbereidingen voor het nieuwe schaatsseizoen 2015/2016 starten alweer. Abonnementen voor 
de Uithof moeten worden aangevraagd. We maken daarvoor dit jaar gebruik van een online formulier. 
De link naar dit formulier staat onderaan deze brief.  
 
Dit geldt alleen voor de huidige en toekomstige schaatsers Den Haag en dus NIET 
voor de jeugd Leiden!  
 
Voor degenen die vorig seizoen een abonnement voor de Uithof hadden geldt dat hun abonnement 
jaarlijks automatisch wordt verlengd. Indien u niks wilt wijzigen hoeft u daarom niet opnieuw een 
formulier in te dienen.  
 
Indien u het abonnement of lidmaatschap wilt beëindigen of wijzigen dan moet u dat wel met dit 
formulier kenbaar maken. Ook de leden die nog geen abonnement hadden en dit het volgend seizoen 
wel willen hebben moeten dit aanvragen met dit formulier. 
 
Alle formulieren moeten voor 15 juli 2015 binnen zijn om tijdige afhandeling met de Uithof te 
verzekeren. Na die datum moeten wij kosten bij u in rekening brengen als u niet heeft opgezegd of 
veranderd. Een mondelinge opzegging is hierbij niet voldoende.  Indien uw gegevens of email adres 
zijn gewijzigd sinds de laatste abonnement aanvraag wilt u dit dan ook voor 15 juli 2015 aan ons 
doorgeven, zodat we het ledenbestand up to date kunnen houden. 
 
Kosten: De kosten voor abonnementen zijn: 

 
 
  

STC “De Rijnstreek” 
Victor Rademakers 
Zaalbergstraat 15a 
2405 XA Alphen aan den Rijn 
Secretaris@stcderijnstreek.nl 



Wedstrijdrijders: Voor wedstrijdrijders geldt dat zij zelf een licentie bij de KNSB aanschaffen. 
Daarnaast wordt vastrecht berekend voor de wedstrijden in Den Haag. De kosten hiervan zijn: 
 

 
Nb. De bedragen tussen haakjes zijn de bedragen die worden betaald als men al vastrecht voor de 
langebaan heeft gekozen!  
 
De kosten voor vastrecht zijn dit jaar een stuk hoger dan andere jaren. Dit is omdat de KNSB dit jaar 
geen bijdrage meer levert aan de wedstrijden. 
 
Pasfoto: Ondanks dat we voor de abonnementen geen pasfoto meer nodig hebben willen we deze 
toch graag hebben voor onze administratie. Als u vorig jaar een recente pasfoto heeft ingeleverd en 
deze nog voldoet hoeft deze niet opnieuw ingestuurd te worden, het mag natuurlijk wel. 
 
Tweede trainingsuur: We gaan proberen om op de dinsdag wederom een 2

e
 trainingsuur voor de 

jeugd te krijgen ondanks dat er voor het komend seizoen 2015/2016 trainingsquota worden toegepast 
voor de dinsdag. Het is dus niet zeker of dit zal lukken, en hoe dit er precies zal gaan uitzien. Op basis 
van binnenkomst van de formulieren en  overleg met de trainers zullen de eventuele aan ons 
aangewezen kaarten worden verdeeld.  
 
Marathons: Als u marathons wilt schaatsen is de aanschaf van een transponder verplicht.  
Het beste is de rode transponder omdat deze voor alle sporten werkt en er niet elk jaar een 
abonnement voor hoeft te worden afgesloten. Deze transponder kan ook gebruikt worden tijdens 
gewone wedstrijden en trainingen op de uithof en bijna alle andere ijsbanen. Informatie over de 
transponder via de volgende snelkoppeling:  
http://www.mylaps.com/index.php/nl_dut/Websites/B2C/skate/home 
 
Zorgverzekering vergoedt (deel van) de kosten :  Sinds enige tijd wordt er door diverse 
zorgverzekeraars het lidmaatschap van een sportvereniging geheel of gedeeltelijk vergoed.  In ieder 
geval geldt dit voor Zorg en Zekerheid: 
http://www.zorgenzekerheid.nl/Consumenten/Verzekeren/Verzekeringen/Aanvullende-
verzekeringen/Unieke-sportvergoeding-van-5000.htm Ook diverse aanvullende verzekeringen van 
Achmea Zilveren Kruis kennen een (gedeeltelijke) vergoeding. Om zeker te weten of u ook voor een 
vergoeding in aanmerking komt kunt u het beste contact met uw verzekering opnemen. 
 
 
Formulier: Vul het formulier in door bijgaande link te volgen. 
 
https://docs.google.com/forms/d/19OFMFTDx9pyMUx-
UJ9J5kjGoORpgqKkZJaWnLgyjm8E/viewform?c=0&w=1 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Victor Rademakers 
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