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Inschrijvingen seizoen 2017 – 2018 
 
Bijgaand ontvang je de informatie voor de schaatstrainingen van het seizoen 2017 – 2018. 
Ik wil graag de inschrijvingen uiterlijk 15 september ontvangen, om de formulieren op tijd te 
kunnen uitsturen.  
 
In bijgaande documenten staat alle benodigde informatie en vind je tevens het 
inschrijfformulier: 
 SSVB info verenigingsuren 2017 – 2018 (voor recreanten) 
 SSVB info licentie-uren 2017 – 2018 (voor wedstrijdrijders) 
 Niveau en trainingsmomenten 2017 - 2018 
 Inschrijfformulier seizoen 2017 - 2018 
 

Inschrijfprocedure 
● Wedstrijdrijders moeten zelf hun licentie aanvragen 
● Inschrijven voor trainingen voor zowel recreanten als wedstrijdrijders gaat via het 

bijgevoegde formulier 
● Abonnementen kunnen worden afgehaald bij de kassa van de ijsbaan 
● Recreantenuren moeten meteen worden afgerekend 
● KNSB uren (wedstrijdrijders + zaterdagochtend)  worden via incasso betaald>  

De procedure voor abonnementen is ongewijzigd ten opzichte van vorig seizoen. 
 
Trainingstijden: 

● wedstrijdrijders dinsdag, donderdag (evt. zaterdag) 
● recreanten maandag, woensdag, zondag 
● Het trainingsabonnement op zaterdagochtend voor gevorderde rijders (junioren t - 

m masters) wordt gehandhaafd 
● pupillen zondag 
● Het selectie-uur is officieel trainingsmoment voor selecties en klasse 1,2 (alleen via 

het gewest niet door de vereniging); deze rijders trainen niet meer op de reguliere 
uren. De aanvangstijd is 17.15 
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NB SSVB maakt deel uit van het samenwerkingsverband met andere verenigingen, waardoor 
er ook mogelijkheden zijn om op andere dan genoemde uren te trainen (bijv. 400 m baan 
vrijdag, 60x30 m baan andere uren dan zondag). Neem hiervoor a.u.b. contact op met de 
secretaris of de Technische Commissie (TC@ssvbreda.nl) 
 
 
Indien er nog wijzigingen optreden in tijden of prijzen wordt dat via een mailing of via de site 
bekendgemaakt. 
 
Zorg dat je aanmelding voor op tijd binnen is, dan kun je op tijd je papieren verwachten. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Sandra van der Kaaij 
Ledenadministratie SSVB 
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