aanmeldingsformulier KNSB-trainingsabonnement
seizoen 2019-2020 Kunstijsbaan Breda, Tilburg of Den Bosch
Aanvraag KNSB-abonnement kan alleen door licentiehouders worden gedaan.
Je hebt zelf je licentie verlengd via “Mijn KNSB” op www.KNSB.nl Indien je nog geen licentiehouder bent, dien je je
hiervoor aan te melden via KNSB > Mijn KNSB > Account aanmaken.

Voornaam

Geslacht

O Man

O Vrouw

Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Aanmelding Breda

Geboortedatum
Lange baan:
O dinsdag 17.30 - 18.30 uur selectie
O dinsdag 18.45 - 20.00 uur
O donderdag 17.45 - 18.45 uur selectie
O donderdag 19.00 - 20.15 uur
O zaterdag 08.30 - 9.45 uur
Short-track:
O donderdag 18.15 - 19.15 uur (recreanten short-track)
O donderdag 19.00 - 20.00 uur (wedstrijdshorttrackers vanaf pupillen 2)
O Flexabonnement

Aanmelding Den Bosch

O zondag 16.30-17.35 / 17.35-18.45 uur; abonnement Short Track

Wedstrijdabonnement
Breda

O Ja

Aankruisen als je niet op een KNSB-uur in Breda
traint op de 400 meter baan
Overige abonnementsprijzen zijn inclusief
wedstrijdabonnement.

Trainingsabonnement
Breda

O zaterdag
08.30 - 9.45 uur

Zonder wedstrijdmogelijkheid.

Wedstrijdabonnement op
andere baan

O Tilburg
O Eindhoven/Geleen

Alleen voor wedstrijden.

3e of volgende gezinslid
met KNSB-abonnement

O Ja

Voor het 3e en volgende (jongste) gezinslid geldt
voor een korting van 50 %

E-mailadres
Automatische incasso ten behoeve van het KNSB-wedstrijd-/trainingsabonnement.
Ondergetekende verklaart hierbij een eenmalige machtiging af te geven aan de penningmeester van
hardrijschaatsvereniging Ballangrud Breda om van ondergetekende en/of gezinsleden die lid zijn van Ballangrud
Breda wegens betaling van de kosten van een KNSB-wedstrijd-/trainingsabonnement voor het seizoen
2019-2020 het daartoe af te dragen bedrag af te schrijven van:

Bankrekening (IBAN-nummer) _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _

Ten name van

___________________________________________

Adres

___________________________________________

Postcode + woonplaats

___________________________________________

Datum

___________________________________________

Handtekening:

...........................................

Zorg er s.v.p. voor dat dit formulier uiterlijk 1 oktober 2019 in het bezit is van de ledenadministratie:
Marry Elzinga – van Benthem, Wijnruit 37, 4907 HC Oosterhout
(of scannen in PDF formaat en mailen naar marryvanbenthem@planet.nl )
Indien U het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt U dit bedrag via uw bank binnen 1 maand terug laten boeken.
Intrekken van de machtiging kan geschieden door contact op te nemen met de penningmeester van Ballangrud Breda.

