OPGAVEFORMULIER SEIZOEN 2018-2019
Invullen en opsturen.
Per lid één formulier invullen en opsturen;
Graag Naam invullen, verder alleen wijzigingen vermelden
Achternaam:
Voorletters:

M/V *

Voornaam:
Straat en
huisnummer:
Postcode en
Woonplaats:
Telefoonnummer:
(vast)
Telefoonnummer:
(mobiel)
Geboortedatum:
E-mailadres:
Relatienr. KNSB:
Nummer Thialfpas:

CATEGORIE:
(Maak een keuze,
meerdere mogelijk)

□ Jeugdschaatser
□ Schaatser vanaf Pupil t/m Master
□ Trimmer op de dinsdagmiddag
□ Bestuurslid
□ Jurylid
□ Trainer

Ik steun graag de club en wil graag ..... loten van de grote clubactie.
Ik ben op de hoogte van het privacy reglement (via de website) en ik geef toestemming dat de gegevens
ten behoeve van het lidmaatschap verwerkt worden.
Bij een lidmaatschap onder de 16 jaar, geef ik als ouder van………………………………….( naam lid)
toestemming dat de bovengenoemde gegevens verwerkt worden voor het lidmaatschap.
Akkoordverklaring:

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

Ik ga wel /niet akkoord dat foto’s van bovengenoemd lid geplaatst worden op de app/ facebook of op de
website.

Kies in het trainingsoverzicht welke training je wilt gaan volgen en kruis dit aan in de
laatste kolom:

Nummer
4.1
4.2
5.2
6.2
7.2
7.3
7.4

Dag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
zaterdag
zaterdag

Tijd
17.45-18.45
19.00-20.00
19.00-20.00
19.00-20.00
08.45-09.45
10.00-11.00
11.15-12.15

categorie
Pupillen
Junioren
A-jun en ouder
A-jun en ouder
Ajun en ouder
Junioren
Pupillen

Keuze

Aanvullende vragen
o Ik wil graag meedoen aan het jeugdschaatsen op de binnenbaan/ 333 meter
baan. Ja/ nee
o Zo ja, dan sturen we je de informatie hoe je dit zelf kunt opgeven.
Ik doe mee aan zomertrainingen, ik doe in de zomer 2017/2018 mee aan:
□ Droogtraining maandag (voetbalveld Bant)
□ Fietstraining woensdag vanaf pupil A
□ Skeelertraining woensdag
□ Fietstraining donderdag Senioren
□ Droogtraining zaterdag (voetbalveld Bant)
Aantal Begeleiderskaarten: ...... (zie informatiebrief voor veranderingen)
(zonder begeleiderskaart kun u niet met u kind naar binnen)
Kaart 1:

Kaart 2:

Naam:
Voornaam:
Straat en
huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Uiteraard zijn we ook altijd op zoek naar vrijwilligers die wel iets zouden willen
betekenen voor STC –Rutten.
Bent u bereid om vrijwilligerswerk te doen voor STC Rutten

ja / nee

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trainingsjasjes, ritsbroeken of schaatspakken kunnen besteld worden via Lian van
de Heuvel. Email: tenlvdheuvel@online.nl De jasjes en ritsbroeken kunnen
eventueel ook bij haar gepast worden.
Betaling vindt plaats via een machtigingsformulier, als u dat invult.

