
                        

                    IJsclub Kees Jongert                  

                                      Opgericht 10 mei 1964                   

                  
                 
                 Ledensekretariaat: 
                 e-mail: ledensecretariskj@gmail.com 

                              INSCHRIJFFORMULIER  
 

Naam: ………...…………………………………………………………………….………Voorletters: ………………..………..... 

 

Straat: ……………………………………………………………………………………….Roepnaam: …………….…….………… 

 

Postcode: …………………………………………………… Woonplaats: …………………….…………………………………… 

 

Telefoonnummer: ………………………………………  E-mail:…………………..………………………………………………. 

 

Geboortedatum: ………………………………………… Geslacht:  m / v 

 

Geeft zich op als (aankruisen hetgeen wordt gewenst): 

 

� Donateur (standaard € 25 per jaar)**     

 

� Trainend lid:   

jeugd (t/m 18 jaar):   € 40,00 per jaar (€ 15,00* contributie +  € 25,00 trainingsbijdrage)** 

volwassenen:              € 80,00 per jaar (€ 25,00* contributie +  € 55,00 trainingsbijdrage)** 
 

 de trainingsbijdrage is voor zowel de conditietraining als de ijstraining   
 
 *    contributie meerdere leden uit een gezin: 2e  en overige gezinsleden  € 5,00 reductie 
  

Hij/zij verplicht zich tot lidmaatschap voor tenminste 1 jaar. Opzegging dient schriftelijk te geschieden  
bij de ledenadministratie van de ijsclub 'KEES JONGERT' met inachtneming van een opzegtermijn van  
minimaal een maand voor aanvang van het nieuwe seizoen (dus vóór 1 april). 

  
 

        � Hij/zij wil deelnemen aan recreatieschaatsen dinsdagmorgen 9.15-11.00 uur DIO 
  U dient zelf de toegangskaarten voor IJsbaan Haarlem te regelen: (www.ijsbaanhaarlem.nl/tickets) 

 

        � Hij/zij wil deelnemen aan recreatieschaatsen dinsdagavond 22.00-23.00 uur REC 
  U dient zelf de toegangskaarten voor IJsbaan Haarlem te regelen: (www.ijsbaanhaarlem.nl/tickets) 

 

 � Hij/zij wil deelnemen aan schaatsen onder leiding van een KNSB-trainer. 
Er is keuze tussen een wedstrijdabonnement en een trainingsabonnement.  

Om aan KNSB wedstrijden te mogen deelnemen is een wedstrijdabonnement nodig in combinatie met een licentie 

(de licentie dient u zelf te regelen via www.knsb.nl).  

Bij afname van een trainingsabonnement is geen licentie nodig; wedstrijdschaatsen is dan niet mogelijk.  

 
Kruis aan:             ( HWX=wedstrijdabonnement / HTX=trainingsabonnement)** 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Maandag � HW1 � HT1 17.30-18.35 KNSB training bij voorkeur jeugd 

  � HW2 � HT2 18.50-19.55 KNSB training 

  � HW3 � HT3 20.10-21.15 KNSB training 

 Woensdag � HW4 � HT4 18.15-19.15 KNSB training 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

** betaling loopt via KJ en uitsluitend via automatische incasso  

 

 
Datum:  ……………………………………………………………………. 
 
Handtekening:   …………………………………………………………………… (Voor jeugd :handtekening ouders of voogd) 

 



                        

                    IJsclub Kees Jongert                  

                                      Opgericht 10 mei 1964                   

                  
                 
                 Ledensekretariaat: 
                 e-mail: ledensecretariskj@gmail.com 

                              INSCHRIJFFORMULIER  
 

 

MACHTIGING INCASSO 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan: 

 

IJsclub ‘Kees Jongert’ 

p/a Laan der Mensenrechten 58 

1945 EV  BEVERWIJK 

 

IBAN Bankrekeningnummer:                     NL03 RABO 0117349631 

 

om bedragen van zijn/haar bankrekening af te schrijven voor de betaling van: 

    *  donatie/contributie en/of trainingsbijdrage (afschrijving  begin mei) 

    *  schaatsabonnement(en) en/of licenties (afschrijving augustus)  

 

Ondergetekende is bekend met het feit dat, als hij/zij niet akkoord is met de afschrijving, hij/zij binnen 

30 dagen bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het bedrag terug te boeken. 

 

 

 

Tenaamstelling rekening:     : ……………………………………………………………………..   

 

Adres                                    : ………………………………………………………………. 

 

Postcode/woonplaats           : …………………………………………………………………….. 
 

 

 

IBAN bankrekeningnummer:   

 

 

Getekend te                          : …………….………………………………………………………… 

 

Datum                                    : ……………….……………………………………………………… 

 

Handtekening                       : ………………….…………………………………………………… 

 

 

 

 

s.v.p. retourneren aan: 

 

IJsclub Kees Jongert 

p/a Ineke de Blieck 

Strick van linschotenstraat 56 

1943 KD  BEVERWIJK 

 

of per e-mail aan: ledensecretarisKJ@gmail.com 


