Informatie na aanmelding nieuw lid.
Als bestuur van STG Elburg willen we u allereerst van harte welkom heten bij onze Schaats Training Groep.
Hieronder staan een aantal stappen die noodzakelijk zijn na uw aanmelding als lid.

Kleding
Voor kleding kunt u contact opnemen met Cathy Peek via e-mail adres kleding@stgelburg.nl

Winterseizoen:
Bij binnenkomst bij Leisure World wordt u opgevangen door een lid van het wedstrijdensecretariaat, hij of zij
zal u verder begeleiden met onderstaande stappen.
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Wanneer u voor het eerst naar de Schaatsbaan Leisure World te Dronten komt dan dient u voordat u
het nieuwe lid naar binnen kan een lidmaatschapspas (ook wel baankaart genoemd) aan te schaffen,
de pas is alleen geldig op de maandag en of woensdag avond wanneer STG Elburg traint en waarvoor
u aangemeld bent. Zie voor tarieven bladzijde 2, de kosten worden aan het begin van het
winterseizoen per incasso geint.
De pas dient eenmalig aangeschaft te worden voor € 10,00 en is persoonsgebonden.
Voor bestaande leden (in het bezit van de huidige pas) kan de pas opgewaardeerd worden tegen een
vergoeding van € 2,50*.
Indien er een tweede of derde pas aangekocht dient te worden bedraagt dit telkens € 2,50*.
De pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere leden of gezinsleden.
De pas kan uitsluitend bij aanvang van het seizoen 2017/2018 aangekocht worden. Nieuwe leden
kunnen tussentijds instromen tegen dezelfde tarieven. Per 1 januari 2018 zullen de tarieven voor
nieuwe leden aangepast worden aan de resterende trainingsmaanden die dan nog beschikbaar zijn;
de kosten die hieraan verbonden zijn dient u aan de kassa van Leisure World te voldoen!
De pas is niet te gebruiken op recreatieve tijden of andere trainingsmomenten dan waarvoor bij
aanvang is ingeschreven door STG Elburg.
Indien om gezondheidsbeperkingen of andere redenen niet getraind kan worden vindt er geen
restitutie plaats.
Voor ouders/begeleiders van pupillen tot en met 12 jaar stelt Leisure World aan het begin van het
seizoen eenmalig gratis een begeleiderkaart beschikbaar. U kunt dan uw kind helpen bij het aan/uittrekken van de schaatsen. Indien de kaart vol is kunt u een nieuwe stempelkaart aankopen aan
de kassa ad. € 10,00.*
Zodra u in bezit bent van de pas zal de wedstrijdsecretaris u voorstellen aan uw trainer voor het
komende seizoen.
Verdere informatie over het winterseizoen kunt vinden op de site van STG Elburg in het menu: Over
ons -> Downloads: http://www.stgelburg.nl/index.php/over-ons/downloads
Lees deze aandachtig door, voor vragen kunt u terecht bij algemeen secretaris Arnold Peek
via e-mail adres secretaris@stgelburg.nl

•

Bij de downloads vind u ook belangrijke informatie over langebaan wedstrijden.
Voor deelname aan wedstrijden geldt dat een lid moet beschikken over een geldige KNSB licentie.
Zonder relatienummer kun u zich niet ingeschreven voor de wedstrijden.
Alle informatie rondom het aanschaffen van een wedstrijd licentie kun u vinden op de site van de
KSNB: https://mijn.knsb.nl/login
Dit geld voor nieuwe en bestaande leden!

•

* Tarieven en trainingsmogelijkheden zijn onder voorbehoud.

Tarieven 2017/2018

1 maal trainen per week

Pas
Pupillen tot en met 12 jaar
Jeugd 13 tot en met 16 jaar
Volwassenen vanaf 17 jaar en ouder
Trainer

€ 10,00*
€ 130,00*
€ 162,50*
€ 225,00*
€ 75,00*

Tarieven 2017/2018

2 maal trainen per week

Pas
Pupillen tot en met 12 jaar
Jeugd 13 tot en met 16 jaar
Volwassenen vanaf 17 jaar en ouder
Trainer

€ 10,00*
€ 200,00*
€ 270,00*
€ 365,00*
€ 150,00*

Zomerseizoen:
• Wielrennen
Bij aankomst op het vertrekpunt parkeerplaats De oude Vos bij de haven van Elburg voor het
wielrenseizoen wordt u opgevangen door een bestuurslid, hij / zij zal u voorstellen aan de trainer
voor het komende wielrenseizoen.

• Droogtraining
Bij aankomst op de training locatie voor de droogtraining tijdens het zomerseizoen wordt u
opgevangen door een bestuurslid, hij / zij zal u voorstellen aan de trainer voor het komende seizoen.
Verdere informatie over het zomerseizoen kunt vinden op de site van STG Elburg in het menu: Over ons ->
Downloads: http://www.stgelburg.nl/index.php/over-ons/downloads
Lees deze aandachtig door, voor vragen kunt u terecht bij de secretaris, zie onze website.
Wij zijn ook te volgen op : www.stgelburg.nl www.facebook.com\stgelburg www.twitter.com/stgelburg

