
De lessen van het jeugdschaatsen zitten er bijna op. Net als ieder jaar nodigen wij de kinderen, die het leuk vinden om 
door te gaan met schaatsen, van harte uit om op maandagavond te komen schaatsen.  

In tegenstelling tot de jeugdschaatsles op zaterdag, schaatsen de kinderen tijdens de schaatsles op maandag hele 
rondjes over de ijsbaan.

  Schaatstrainingsgroep Geestmerambacht 
  Inschrijfformulier verlengd jeugdschaatsen 

Voor- en achternaam kind 

Straat en huisnummer

M V

PlaatsPostcode

Geslacht

E-mail 

Telefoonnummer

Geboortedatum

  
  

  
 

IBAN-nummer

Eenmalige machtiging

Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan STG Geestmerambacht om het deelnamegeld van zijn/haar bank- of 
girorekening af te schrijven.

Naam rekeninghouder

PlaatsDatum

Handtekening

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en garanderen dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. 

STG Geestmerambacht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om 

de sfeer en gezelligheid van de schaatssport vast te leggen, maken wij tijdens de lessen soms foto's die gebruikt kunnen worden voor op de website of voor andere 

promotionele doeleinden. Door inschrijving van uw zoon/dochter gaat u akkoord met het plaatsen van sfeerfoto's en/of filmpjes die tijdens de lessen worden gemaakt.

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren graag per e-mail versturen naar info@stggeestmerambacht.nl

De schaatslessen worden gegeven op maandagavond van 17:30 uur-18:35 uur op ijsbaan De Meent te Alkmaar. De 
lessen starten op maandag 2 januari 2023 en gaan door tot en met maandag 6 maart 2023.

De kosten van de schaatslessen voor het verlengd jeugdschaatsen bedragen € 52,50 en worden verrekend via 
een eenmalige machtiging, zie onderzijde van dit formulier. Er komen eenmalige kosten van € 5,- bij voor de aanschaf 
van de Alkmaar Sport SportPas.

Kinderen die doorgaan met schaatsen worden vrijblijvend junior-lid van onze vereniging en hebben daardoor ook 
toegang tot de andere sportieve activiteiten van onze vereniging. Dit zijn de skeelertrainingen op de skeelerbaan in 
Warmenhuizen en een looptraining in het Diepsmeerpark in Oudkarspel.


De lessen van het jeugdschaatsen zitten er bijna op. Net als ieder jaar nodigen wij de kinderen, die het leuk vinden om door te gaan met schaatsen, van harte uit om op maandagavond te komen schaatsen. 
De schaatslessen worden gegeven op maandagavond van 17:30 uur-18:35 uur op ijsbaan De Meent te Alkmaar. De lessen starten op maandag 3 januari 2022 en gaan door tot en met maandag 7 maart 2022.
In tegenstelling tot de jeugdschaatsles op zaterdag, schaatsen de kinderen tijdens de schaatsles op maandag hele rondjes over de ijsbaan.
  Schaatstrainingsgroep Geestmerambacht
  Inschrijfformulier verlengd jeugdschaatsen         
Geslacht
De kosten van de schaatslessen voor het verlengd jeugdschaatsen bedragen € 50,- en worden verrekend via een eenmalige machtiging, zie onderzijde van dit formulier. Er komen eenmalige kosten van € 5,- bij voor de aanschaf van de Alkmaar Sport SportPas.
 
 
Kinderen die doorgaan met schaatsen worden vrijblijvend junior-lid van onze vereniging en hebben daardoor ook toegang tot de andere sportieve activiteiten van onze vereniging. Dit zijn de skeelertrainingen op de skeelerbaan in Warmenhuizen en een looptraining in het Diepsmeerpark in Oudkarspel.
 
 
Eenmalige machtiging
Ondergetekende verleent hierbij een éénmalige machtiging aan STG Geestmerambacht om het deelnamegeld van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en garanderen dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. STG Geestmerambacht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om de sfeer en gezelligheid van de schaatssport vast te leggen, maken wij tijdens de lessen soms foto's die gebruikt kunnen worden voor op de website of voor andere promotionele doeleinden. Door inschrijving van uw zoon/dochter gaat u akkoord met het plaatsen van sfeerfoto's en/of filmpjes die tijdens de lessen worden gemaakt.
Volledig ingevulde en ondertekende formulieren graag per e-mail versturen naar info@stggeestmerambacht.nl
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