
Recreanten inschrijven 2017-2018 
 
Te midden van al je zomertrainingen en – bezigheden  zul je toch al weer aan de komende 
winter moeten denken en je aanmelding regelen. 
  
BELANGRIJK: 
  
►  Opgeven is gemakkelijk: je hoeft je gegevens alleen maar te mailen of op de 

website in te vullen of door te bellen. Wij zorgen dan voor de formulieren en de 
verdere afhandeling. 

►  Wens je ook nog op een licentie-uur te schaatsen, lees dan ook de toelichting op 
voor licentiehouders. 

►  Je aanmelding moeten op 2 september bij ons binnen zijn!  
En dat geldt dan voor iedereen, ook als je vorig jaar al bij ons geschaatst hebt. 

  
Hoe werkt het? Hier vind je de leidraad. 
  
Je dient de volgende stappen te doorlopen. Het is echt nodig, aangezien we met 
verschillende partijen te maken hebben. En alleen op deze manier kunnen we een passende 
groep maken en zorgen voor voldoende trainers. 
  
1.  In het trainingsmenu vind je alle mogelijkheden. Het is voor ons van belang dat je goed 

aangeeft welk niveau je hebt, lees het menu dus even goed door. 
Kosten staan in het trainingsmenu en gelden voor één keer trainen per week op 
hetzelfde tijdstip.  
 

2.  Vul je gegevens in op de website en klik aldaar op “verzenden”. 
Mailen mag ook: Marry Elzinga - van Benthem marryvanbenthem[at]planet.nl 
Bellen mag ook:  tel. 0162 - 434954 
 
Welke gegevens hebben we nodig? 
- Je naam. 
- Je geboortedatum. 
- Je niveau = het nummer van je trainingsgroep. 
- Het door jou gekozen tijdstip (of meerdere gekozen tijdstippen). 
- Je telefoonnummer, als dit het laatste jaar is gewijzigd, 
- Of je wel of niet beschikt over een BHV- of EHBO-diploma. 

3.  Op basis van je toegestuurde gegevens maakt de ledenadministratie een 
Plaatsingsbewijs 2017-2018 aan. Dit wordt je vervolgens toegestuurd. 
 
Zonder geldig Plaatsingsbewijs kun je komende winter niet gaan schaatsen op 
onze verenigingsuren! 
 

4.  Op basis van de aangegeven niveau’s en trainingstijdstippen zal door de Technische 
Commissie evenwichtige trainingsgroepen worden samengesteld en daarbij de juiste 
trainer gekozen 

5.  Met je Plaatsingsbewijs kun je begin oktober je toegangspas (chippas) gaan  
regelen. De voorverkoop van de toegangspassen vindt plaats bij de receptie van de 
ijsbaan vanaf donderdag 5 oktober 2017 (voorverkoop in de avonduren).  
  

 Je chippas van voorgaande jaren kun je dan opwaarderen. Bezit je nog geen chippas, 
dan kun je deze aanschaffen voor éénmalig het bedrag van € 8,30. 
 
Dus meenemen: 



-  het originele PLAATSINGSBEWIJS van de club; 
-  een legitimatiebewijs als het lid jonger is dan 13 jaar; 
-  een 65+pas als het lid 65 jaar of ouder is; 
-  pinpas of contant geld (bedrag staat op het Plaatsingsbewijs); 
-  (indien van toepassing) zijn/haar pas van het vorig seizoen. 

6.  Met je pas kun je nu de ijsbaan op. De trainingen worden uit je contributie betaald en 
daar zijn geen verdere kosten aan verbonden.  

  
Begeleiders 
Wanneer je op één van de verenigingsuren een groep gaat trainen, dan ben je begeleider en 
heb je dus een begeleiderspas nodig. Bij je aanmelding via de mail kun je dit aangeven. Een 
begeleiderspas kost  € 75,15 en dit bedrag dien je straks eerst zelf af te rekenen aan de 
kassa. Vervolgens kun je dit bedrag declareren bij de penningmeester van Ballangrud. 
  
Mocht je nog vragen hebben dan kun je altijd contact opnemen met   
De ledenadministratie, Marry Elzinga - van Benthem, 0162 – 434954 
   
Licentiehouders 
  
Licentiehouders lezen ook nog de aparte toelichting. 
  

 


