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Aan alle leden van STG Zaanstreek 
 
 
Broek in Waterland, 23 juli 2019 
 
Betreft:   - blad 1: Aanvragen ijs-abonnementen 2019-2020 

- blad 3: Procedure aanvragen licenties 2019-2020 
- blad 4: Onze trainingsuren op Haarlem en Amsterdam, leeftijdsindeling 
- blad 6: Prijzen seizoen 2019-2020 

 
 
Beste leden, 
 
Met deze brief informeren we je over alles wat je moet weten voor de ijs-abonnementen en licenties voor het 
komend seizoen. De prijzen zijn voor seizoen 19-20 gedaald ten opzichte van vorig seizoen.  
 
Aanvragen ijs-abonnement 2019-2020 via de vereniging 
 
Vanaf heden kun je je KNSB ijs-abonnement(en) voor onze trainingsuren op de kunstijsbanen Haarlem en 
Amsterdam aanvragen. Dit gaat digitaal via bijgevoegd Excel bestand, het bestand is tevens op onze 
website www.stg-zaanstreek.nl te vinden. Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk vóór 20 augustus 2019. Als je 
vóór 1 augustus bestelt, wordt je abonnementskeuze gegarandeerd toegewezen, daarna kan het zijn dat we 
je een alternatief gaan bieden.  
Toelichting op het Excel bestand: 

• Het formulier bevat verplicht in te vullen velden en velden die automatisch ingevuld worden door het 
programma. Vul de gevraagde gegevens nauwkeurig in, in de bijlage en op de website vind je een 
reeds ingevuld formulier; 

• Voor de categorie indeling moet je je leeftijd van 1 juli 2019 invullen.  
o Als je op 10 juli 18 jaar bent geworden vul je 17 in het invul vak in. 

• Licentie- of KNSB-relatienummer is op te vragen bij de secretaris (secretaris@stg-zaanstreek.nl) of 
zelf op te zoeken op www.osta.nl  

o Nummer begint met 101….. 
• Zodra het hele formulier op de juiste wijze is ingevuld, controleer je dit zelf, sla je het op en stuur je 

het per mail naar Jos de Lange jadelange1974@gmail.com en de penningmeesters Aaffiena en 
Rene Moerland penningmeester@stg-zaanstreek.nl , die in september de abonnementsgelden 
incasseert; 

o Bestand opslaan als: achternaam_Haarlem_19-20 of achternaam_Amsterdam_19-20 
o Onderwerp e-mail: achternaam_ Haarlem_19-20 of achternaam_Amsterdam_19-20 

§ Zonder tussenvoegsel 
§ Klaas de Jong à Jong_Haarlem_19-20 of Jong_Amsterdam_19-20 

• Het aanvragen van de abonnement(en) kan tot en met 20 augustus. Mocht je toch nog een 
abonnement na die datum willen aanvragen of wijzigen neem dan contact op met Jos de Lange: 
jadelange1974@gmail.com  

• Pas na een bevestigingsmail van Jos de Lange is je aanvraag definitief.  
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Machtiging:  
• De vereniging betaalt jouw abonnement(en) vooruit aan de baanvereniging. Daarom kun je alleen 

via het excel formulier bestellen. Je geeft hiermee een eenmalige machtiging af aan onze 
vereniging;  

• De penningmeester zal in september 2019 de bedragen voor je abonnement innen. Houd rekening 
met voldoende saldo in die periode; 

• Verwar deze inning niet met de jaarlijkse clubcontributie. Deze is reeds wordt in week 31 (29 juli- 4 
augustus) apart geïncasseerd. 
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Wedstrijd licenties 2019-2020  
 
Zoals jullie weten moet je ook dit jaar zelf je KNSB-licentie aanvragen bij de KNSB. Als het goed is krijg je 
zelf van de KNSB een mail met de melding dat je je licentie moet verlengen. 
Voor de nieuwe leden volgt hieronder een uitleg voor het aanvragen, bij de aanvraag heb je je KNSB 
licentie- en/of relatie-nummer nodig. Deze heb je van de secretaris ontvangen, mocht je die vergeten zijn 
kun je die opvragen (secretaris@stg-zaanstreek.nl)   
Als je een enkele keer een wedstrijd wilt rijden is een dag-licentie mogelijk, bijvoorbeeld alleen de 
clubkampioenschappen en/of sprintkampioenschap 

 
De wedstrijdlicentie biedt je: 

• het recht om deel te nemen aan KNSB-wedstrijden (de wedstrijdorganisatie kan voorwaarden aan 
de deelname stellen), 

o langebaan, marathon, inline en shortrack wedstrijden 
• opname in de inschrijf- en wedstrijdsystemen (startlijsten, uitslaglijsten, Vantage)  
• aanvullende ongevallenverzekering tijdens de wedstrijden 

 
Om een wedstrijdlicentie aan te kunnen schaffen, moet je lid zijn van een bij de KNSB aangesloten 
vereniging, zoals STG-Zaanstreek.  

 
Aanschaffen of verlengen wedstrijdlicentie 
Iedere sporter kan zelf eenvoudig de wedstrijdlicentie aanschaffen.  

• Sporters die voor het eerst gaan deelnemen aan wedstrijden kunnen zelf een account aanmaken. 
De informatie vind je op  http://knsb.nl/inline-skaten/sporters-deelnemen-inlineskatewedstrijden/.  

o Stapsgewijs loost de KNSB je door de aanvraagprocedure.  
• Eenmalig deelnemen aan een wedstrijd? Daglicentie langebaan en  Daglicentie Inline Skaten 

 
Relatienummer 
Je krijgt van de KNSB een relatienummer. Het relatienummer heb je onder andere nodig om je 
wedstrijdlicentie te verlengen en voor wedstrijdinschrijvingen (inline-skaten 2018 en schaatswedstrijden 
seizoen 2018-2019, via https://inschrijven.schaatsen.nl)  
 
Mocht je naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen en/of aanvullingen hebben, dan vind je op 
knsb.nl, meer informatie en de meest gestelde vragen de antwoorden, of je kunt dit webformulier invullen 
met jouw vraag.  
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Onze trainingsuren op Haarlem en Amsterdam 
STG Zaanstreek heeft zijn trainingsuren op Haarlem en Amsterdam. Haarlem is onze thuisbaan. 
De ijsabonnementen worden aangevraagd bij de baanverenigingen van de desbetreffende kunstijsbaan.  
Haarlem: De Kennemerijsbaan  
Hieronder het overzicht van de trainingsuren met bijbehorende aanmeldcodes en marathonuren:  
.  

Nb à Voor de jeugd is het 1e trainingsuur HW/HT07 en 2e trainingsuur HW/HT01 optimaal. Zonder overleg 
met coördinatoren Chris Schuurman (c.schuurman96@upcmail.nl) en Co Friemann 
(cofriemann@hotmail.com) kan bij afwijkende trainingsuren geen gepaste trainer en trainingsgroepje voor 
jeugdleden gegarandeerd worden.  
 
Amsterdam: De Jaap Edenbaan 
Hieronder het overzicht van de trainingsuren, codes en marathonuren voor Amsterdam:  

 

 

Maandag HW-
HT01 

17:30 – 18:35 Voor pups en junioren C met een 2e  abonnement nemen in 
overleg met Trainers 

Maandag 
HW- 
HT02 18:50 – 19:55 Voor junioren B en ouder 

Maandag HW-
HT03 

20:10 – 21:15  

Woensdag HW-
HT04 

18:00 – 19:15  

Donderdag 
Hw-
HT05 18:15 – 19:15  

Zaterdag HW-
HT06 

07:00 – 08:10  

Zaterdag 
HW-
HT07 16:30 – 17:45 Voor 1e  abonnement Jeugd, aangevuld met volwassenen 

    

Woensdag MO 3 19:40 – 20:45 Met trainers STG 
Vrijdag MO 5 19:35 – 20:40 Zonder trainers STG  
Zaterdag MO 7 18:15 – 19:20 Zonder trainers STG  
Woensdag - 16:30 – 17:45  Jeugd marathons 
Woensdag - 21:05 – 23:00 Marathoncompetitie 
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Leeftijdscategorieën voor 2019-2020 
Voor langebaan-, marathon-, inline- en shorttrackwedstrijden wordt je wedstrijdcategorie bepaald op basis 
van je leeftijd. Daarvoor is de datum 1 juli bepalend. (peildatum: 1 juli 2019) 

 
 
Voorbeelden: Malou wordt op 10 augustus 19 jaar. Belangrijk voor de wedstrijdcategorie is dat Malou vóór 1 
juli 2019 nog 18 jaar oud was. Zij start komend seizoen in de wedstrijdcategorie Junior A (DA2); Jeroen is op 
20 juni 8 jaar geworden. Vóór 1 juli 2018 is hij 8 jaar. Hij neemt dan deel in de categorie Pupillen E (HPE). 
 
 
 
 

Leeftijd  Categorie  Geboren tussen  
tm 7 Pupillen F 1-7-2011 en later 

8 Pupillen E 1-7-2010 30-6-2011 
9 Pupillen D 1-7-2009 30-6-2010 

10 Pupillen C 1-7-2008 30-6-2009 
11 Pupillen B 1-7-2007 30-6-2008 
12 Pupillen A 1-7-2006 30-6-2007 

13 tm 14 Junioren C 1-7-2004 30-6-2006 
15 tm 16 Junioren B 1-7-2003 30-6-2004 
17 tm 18 Junioren A 1-7-2000 30-6-2002 
19 tm 22 Neo-senioren 1-7-1996 30-6-2000 
23 tm 38 Senioren 1-7-1980 30-6-1996 

39 tm 100 Masters 30-6-1980 en eerder 
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Prijzen IJsabonnementen seizoen 2019-2020 
 

HAARLEM Wedstrijdabonnement Trainingsabonnement Elk volgend 
abonnement 

19 jaar en ouder € 231,- € 212,- € 105,00 

13 t/m 18 jaar € 174,- € 145 € 75,00 

8 t/m 12 jaar € 140,- € 130,- € 75,00 

IJsfaciliteiten*    

19 jaar en ouder € 346,75  € 346,75 

12 t/m 18 jaar € 307,25  € 307,25 
             
.                                                                                                           

AMSTERDAM Wedstrijdabonnement Trainingsabonnement Elk volgend 
abonnement 

19 jaar en ouder € 200,- € 200,- € 120,- 

13 t/m 18 jaar € 147,- € 147,- € 95,- 

8 t/m 12 € 130,- € 130,- € 95,- 
 
Toelichting bij prijzen abonnementen: 

• IJsbaan Haarlem en Amsterdam hebben een eigen basisbedrag bepaald, afgeleid van de 
ijsbaankosten. Hier bovenop is een opslag doorberekend voor de kosten van de baancommissie. 

• Het wedstrijdabonnement is bedoeld voor leden die naast de trainingen ook wedstrijden rijden. 
Onder de wedstrijden vallen zowel langebaan- als marathon-wedstrijden. Zij dienen zelf een licentie 
aan te vragen bij de KNSB.  

• Het Trainingsabonnement is bedoeld voor leden die wel willen trainen maar geen wedstrijden rijden.  
• De abonnementen worden elektronisch op de persoonlijke toegangspas gezet. Eenmalige aanschaf 

voor € 6,00 (Haarlem), resp. € 6,00 (Amsterdam). Pasjes dus goed bewaren!! 
 
Prijzen Licenties KNSB 
Per 1 juli geldt de nieuwe wedstrijdlicentieprijs. Deze is gekoppeld aan je leeftijd op moment van aanschaf.  

Leeftijd op 30 juni 2019 Nieuwe prijs vanaf 1 juli 2019 

t/m 12 jaar € 10,80 

13 t/m 18 jaar € 24,30 

ouder dan 18 jaar € 40,50 
 
 

Tot slot:  
We hopen van harte dat deze informatie jullie voldoende duidelijkheid geeft. Vraag snel je abonnement(-en) 
aan op www.stg-zaanstreek.nl, voor 20 augustus! We wensen jullie allemaal een fantastisch 
schaatsseizoen toe!  
Namens het bestuur van STG-Zaanstreek, Sandra Buurs 
 


