
SSVB Informatie en inschrijving schaatsseizoen 2017-2018 
 
Op maandag 8 oktober a.s. ligt de ijsvloer klaar, maar voor die tijd moet er nog wel het één en ander                     
geregeld worden.  
In deze bijlage vind je alle informatie over de verenigingsuren en alles wat je moet weten over                 
toegangspassen en de wijze van inschrijven.  
 
Om te beginnen, voor de minder ingewijden het volgende: 
De kunstijsbaan Breda kent een drietal urencategorieën waarop geschaatst kan worden: 

● open uren: dit zijn de openstellingen van de baan voor iedereen, of men nu wel of geen lid is van                    
een vereniging. Toegang tot het ijs krijg je via losse kaartverkoop (€ 6,35 voor volwassenen, €                
4,95 voor kinderen tot 13 jaar en volwassenen vanaf 65 jaar), of een elf- resp. tweeëntwintig-                
rittenkaart. 

● verenigingsuren: dit zijn de openstellingen van de baan exclusief voor leden van verenigingen.             
SSVB biedt haar leden op een viertal momenten de gelegenheid om in clubverband, op niveau en                
onder begeleiding te schaatsen. Toegang krijg je door middel van een seizoenskaart voor het (de)               
gekozen tijdstip(pen). Binnen het gebruikersoverleg van de ijsbaan (Bredase IJs Federatie) wordt            
gecommuniceerd over de invulling en het gebruik van deze uren in overleg met de exploitant,               
Optisport. 

● KNSB-uren: dit zijn de openstellingen van de baan exclusief voor leden van verenigingen, die              
beschikken over een wedstrijdabonnement en een KNSB-licentie, Anders gezegd: het gaat hier            
over gevorderde rijders, die lid zijn van een bij de KNSB aangesloten vereniging en duidelijk               
wedstrijdgericht bezig zijn. Daartoe dienen zij voor deze uren een wedstrijdabonnement en een             
KNSB-licentie af te nemen. De onderafdeling van de KNSB, het gewest Noord Brabant - Limburg -                
Zeeland is voor deze uren de gesprekspartner met de exploitant, Optisport. 

● KNSB-uren (trainingsabonnement): op het KNSB uur op zaterdag kan ook worden geschaatst met             
een zgn. trainingsabonnement. Dit geeft toegang tot de KNSB uren zonder dat er een              
wedstrijdlicentie aan gekoppeld is. Ook hier gaat hier over gevorderde rijders, die lid zijn van een                
bij de KNSB aangesloten vereniging.  

 
Verenigingsuren (niet-licentiehouders KNSB) 
De verenigingsuren zijn beschikbaar voor de verenigingen die actief zijn op de ijsbaan in Breda 
De tijdstippen van de verenigingsuren staan genoemd in de bijlage ‘Niveaus en trainingsmomenten             
2017–2018’. Lees deze informatie goed door, bekijk de tijdstippen en maak dan de juiste keuze. 
 
Tarieven verenigingsuren  
➢ Toegang verenigingsuur 1 x per week, jeugd t/m 12 jaar € 75,15 
➢ Toegang verenigingsuur 1 x per week, op vertoon 65+ pas € 75,15 
➢ Toegang verenigingsuur 1 x per week, volwassenen € 98.95 
➢ Begeleider (trainer niet-licentiehouders) 1 x per week € 75,15 
➢ Kosten nieuwe toegangspas €   8,30 
 
Alle prijzen gelden voor één toegangspas, die gebruik mogelijk maakt éénmaal per week, steeds op               
dezelfde dag en tijd. Voor eenzelfde gebruik twee keer per week geldt het dubbele bedrag; er wordt dus                  
geen korting verleend.  
 
KNSB-uren 
De KNSB-uren zijn primair bedoeld voor de gevorderde schaats(t)ers, die ook deelnemen aan, of de               
intentie hebben om deel te nemen aan, wedstrijden.  
Voor de informatie specifiek voor deze uren, verwijzen wij naar de bijlage ‘Abonnementen/licenties             
KNSB-uren 2017-2018’.  
 
 



 
Toegangspassen en openingstijden ijsbaan 
 
Voor elk genoemd verenigingsuur geldt een seizoensabonnement waarvoor je een toegangspas nodig            
hebt. In deze pas bevindt zich een chip waarop alle persoons- en toegangsgegevens staan. De pas geeft                 
alleen toegang op momenten waarvoor betaald is, is persoonlijk (en dus eigendom) en kost  
€ 8,30 bij aanschaf. 
 
De pas geeft toegang gedurende één schaatsseizoen; overgebleven waarde is na die datum niet meer 
geldig. ‘Overgeslagen’ trainingen kunnen ook niet worden ingehaald op een ander tijdstip. Zonder pas 
wordt er geen toegang verleend (Nog geen abonnement bij je eerste training en brief vergeten: dan mag 
je tegen betaling van een los kaartje wel je training meemaken, maar ontvang je dit bedrag later niet 
meer terug).  
Leden van verenigingen hebben op de betreffende verenigingsuren toegang tot de hal vanaf een half uur                
vóór de gereserveerde tijd/training. Dit halve uur is uitsluitend toegestaan als omkleedtijd en             
mogelijkheid tot warming-up en niet voor ijsgebruik! 
 
Verlies van de toegangspas moet meteen worden gemeld, zodat oneigenlijk gebruik onmogelijk wordt             
gemaakt. Tegen betaling van € 8,30 wordt een nieuwe pas aangemaakt. 
 
Leden die uit een vorig seizoen nog een toegangspas hebben, kunnen deze gewoon opnieuw laten               
opladen en betalen geen paskosten. Wel zal controle plaatsvinden op de persoonlijke gegevens. 

Instappassen 
Het instapabonnement is speciaal bedoeld voor mensen die later in het seizoen als recreatief lid van een                 
vereniging actief gaan schaatsen op een verenigingsuur. De toegangspas hiervoor kan alleen worden             
aangemaakt op vertoon van het plaatsingsbewijs van de club (zie het kopje ‘Bevestiging van Plaatsing’).               
De prijs van het instapabonnement wordt wekelijks aangepast naarmate het seizoen verstrijkt. Deze             
wekelijkse prijsverlaging gaat in vanaf mid-november 2017. Tot die datum is men het totale              
seizoensbedrag verschuldigd. 

Proefsituaties 
Belangstellenden kunnen maximaal drie maal per seizoen een proeftraining volgen, waarbij nog geen             
toegangspas nodig is. Daarvoor moet een brief van de ledenadministratie van de club worden overlegd               
aan de receptie van de ijsbaan, waarna per keer het toegangstarief geldt zoals op het publieksuur. Dit is                  
€ 6,35 voor volwassenen t/m 65 jaar en € 4,95 voor kinderen tot 13 jaar en volwassenen vanaf 65 jaar in                     
het komende seizoen. 
 
Openingstijden ijsbaan 
De ijsbaan gaat komend seizoen open op maandag 8 oktober 2017 en sluit op zondag 11 maart 2018. Het                   
seizoen duurt 22 weken. De eerste verenigingstrainingen beginnen meteen op maandag 8 oktober 2017. 
  
De ijsbaan is in het seizoen 2017-2018 voor trainingen gesloten op de volgende data: maandag 25                
december 2017, dinsdag 26 december. 
 
Inschrijving, bevestiging van plaatsing en voorverkoop 
De toegangspas wordt aangemaakt bij de receptie van de ijsbaan op vertoon van het door de vereniging                 
ondertekende formulier “Bevestiging van Plaatsing”. Dit formulier wordt door de vereniging aan de             
leden verstrekt, uiteraard nadat we het inschrijfformulier hebben ontvangen. Voor inschrijving voor de             
verenigingsuren vul je de linkerkolom van het inschrijfformulier in.  
Om je in te schrijven voor de wedstrijdtrainingen op de KNSB-uren vul je op het inschrijfformulier de                 
rechterkolom in.  
 



Als meerdere leden uit één gezin zich inschrijven, dan dient voor elk gezinslid een inschrijfformulier te                
worden ingevuld. Kopieer eventueel het formulier of download het van de website: www.ssvbreda.nl. 
 
Stuur het volledig ingevulde inschrijfformulier per post op naar de ledenadministratie zoals vermeld op              
het formulier.  
Vergeet niet om de machtiging te ondertekenen voor de KNSB-trainingen. 
 
Om tijdig alles in orde te kunnen maken, willen we jullie vragen de inschrijfformulieren 15 september in                 
te sturen.  
 
Voor de trainers die lesgeven op de verenigingsuren: je schaft een zgn. begeleiderspas aan per               
trainingstijd op vertoon van de bekende plaatsingsbevestiging, je rekent af bij de ijsbaan en verrekent dit                
met de penningmeester van onze vereniging. 
 
Alle wijzigingen gedurende het seizoen kunnen alleen via de Ledenadministratie geregeld worden.  

Voorverkoop 
Alle leden wordt dringend verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van de voorverkoop. Tijdens deze               
voorverkoop kun je met je bewijs van plaatsing je toegangspas ophalen of je huidige pas laten                
opwaarderen. Dit scheelt lange wachttijden en verlies van trainingstijd tijdens de eerste trainingsweek. 
De voorverkoop van abonnementen vindt plaats bij de receptie van de ijsbaan op:  

● Donderdag 5 oktober 18.30 - 20.30 uur  
● vrijdag 6 oktober 18.30 - 20.30 uur  
● zaterdag 7 oktober (opening seizoen) 11.00 - 16.00 uur  
● Zondag 8 oktober 08:00 - 16:00 uur 

 
Als er wijzigingen in bovenstaande informatie optreden wordt dit gepubliceerd op de SSVB website              
(www.ssvbreda.nl), en ook de website van de ijsbaan: www.schaatsbaanbreda.nl 
 
Heb je na al deze informatie nog vragen? 
 
Neem dan contact op met de secretaris, Carla van der Veeken of met een van de andere bestuursleden. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sandra van der Kaaij 
Ledenadministratie SSVB  
Statenlaan 79 
5121 HB Rijen 
Email secretariaat@ssvbreda.nl 
of ledenadministratie@ssvbreda.nl 
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