Aanmeldingsformulier ASC Jaap Eden Jeugdschaatsen winterseizoen 2018-2019
Voornaam:

_____________________________________________________________ man / vrouw

Achternaam:

________________________________________________________________________

Adres:

________________________________________________________________________

Postcode:

______________ Woonplaats: _______________________________________________

Telefoon:

________________________ E-mail: _________________________________________

Geb-datum:

____________ Is in het bezit van schaats-diploma:

Deelname:
-gaat voor het eerst deelnemen:
-aantal jaren dat reeds is deelgenomen:
-heeft deelgenomen aan skeelertraining:

O
____
O

pasfoto
moet
2½x3½cm
zijn

SP / A / B / C / D / E / F

Ervaring:
-heeft nog nooit geschaatst
-kan redelijk schaatsen
-kan goed schaatsen

Soort schaatsen:
-houten schaatsen
-kunst of hockey
-noren

O
O
O

O
O
O

Wilt u er bij betaling voor zorgen dat u nooit betalingen van meerdere deelnemers samenvoegd, altijd bij betaling het woord
Jeugdschaatsen vermeld en altijd de naam van de deelnemer vermeld. Inschrijvingen worden in behandeling genomen in
volgorde van ontvangst van uw betaling.
Betalingsdatum:

Naam van de rekeninghouder die de betaling doet:

Handtekening:

_____________

______________________________________

_____________________________________

id

ontvdd

vlgnr

comp

betacc

psnr

ab-avr

sp

scr

grp

w

Privacy verklaring
In het kader van de wet op de privacy worden door de ASC Jaap Eden alleen de persoonlijke gegevens geregistreerd zoals
vermeldt in het inschrijfformulier. Deze gegevens worden daar waar verplicht door KNSB en/of andere instanties gebruikt voor
het aanvragen van abonnementen en voldoen aan administratieve verplichtingen. Deze informatie wordt door de ASC Jaap
Eden niet ter beschikking gesteld aan derden.

Jeugdschaatsen op zondag
Op de zondag-ochtend heeft de ASC Jaap Eden een speciaal Recreatieschaats-uur waar ook jeugdschaatsles
wordt gegeven. Deelname is alleen mogelijk voor kinderen van wie ouders of familie ook schaatsles hebben op dit
uur. Indien u hierover informatie wilt ontvangen verzoeken wij u hiernaast het rondje aan te kruizen:
O
Informatiefolder jeugdschaatsen voor scholen
Indien u de mogelijkheid heeft om op de basisschool van uw kind informatiefolders van het jeugdschaatsen uit te
delen, verzoeken wij dat hier aan te geven:
School: __________________________________ Plaats: ___________________________ Aantal: __________

Verzoekt toezending van informatie en/of extra inschrijfformulieren voor:
Jeugdschaatsen vrijdag:
Recreatieve schaatsles volwassenen op zondag:
Jeugdschaatsen op zondag-ochtend:

Jeugdbegeleiders gezocht
Indien u interesse heeft om mee te gaan helpen bij het begeleiden
van de jeugd, verzoeken wij u hiernaast het rondje aan te kruizen:

_________ maal
_________ maal
_________ maal

O

