Jeugdpakket Klaverblad - De Striene West-Brabant 2016-2017
De Striene wil het schaatsen voor haar jeugd zo aantrekkelijk en uitdagend mogelijk maken. Voor de vooral oudere pupillen heeft De
Striene al een aantal jaren het groene wedstrijdteam. Deze pupillen doen mee aan wedstrijden van de KNSB. Maar ook voor onze overige
pupillen is er bij De Striene nog genoeg te doen. Voor nieuwe pupillen heeft De Striene samen met onze sponsor Klaverblad verzekeringen
een heel leuk aanbod.

Aanbod Jeugdpakket Klaverblad – De Striene inclusief schaatsjack en licentie!!
Ben je jonger dan 13 jaar en heb je nog niet eerder gebruik gemaakt van deze aanbieding, kies dan voor het De Striene Klaverblad pakket.
Dit pakket bestaat uit:
Een schaatsjack van De Striene en Klaverblad.
Deelname aan een aantal langebaan en marathon wedstrijden op de 400m baan te Breda.
Deelname aan vier wedstrijden van het Kleine Banen Toernooi van de KNSB.

Kosten deelname Jeugdpakket Klaverblad – De Striene
Het jeugdpakket kost € 20,00. Je ontvangt dan van De Striene een schaatsjack. Voorwaarde om gebruik te mogen van het jeugdpakket is
nog wel dat zelf een licentie wordt afgenomen bij de KNSB. Voor pupillen kost een licentie voor een jaar € 7,50. Informatie over het
aanvragen is te vinden op de site van de KNSB: http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie/
Hebt je vragen over bovenstaande zaken, mail je vraag dan naar Teun Schiphouwer – calschip@ziggo.nl
De KNSB licentie wordt automatisch na een jaar beëindigd. Om ook volgend schaatsseizoen gebruik te kunnen blijven maken van de
voordelen die verbonden zijn aan het jeugdpakket dient de licentie te worden verlengd.

Deelname aan wedstrijden
Voor pupillen die deelnemen aan het jeugdpakket en een KNSB licentie nemen worden op de Bredase 400m baan een aantal langebaan en
marathonwedstrijden georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan het Kleine banen toernooi van de KNSB.
Deze wedstrijden zijn op de diverse ijsbanen in Noord Brabant. Per wedstrijd wordt door De Striene gevraagd of je mee wilt doen.
Deelname is niet verplicht. Aan de deelname van deze wedstrijden worden geen kosten in rekening gebracht.

Ik doe mee aan het Jeugdpakket Klaverblad – De Striene:
Achternaam
Roepnaam
Geboortedatum
Adres + huisnummer
Postcode
Telefoon
e-mail *

man

vrouw

Woonplaats
GSM

* vermeld het e-mailadres waarop je correspondentie van de Striene wilt ontvangen

Betaalwijze
Deelname kan alleen door het afgeven van een machtiging. Heeft De Striene al een doorlopende machtiging ontvangen dan hoeft
u niet nogmaals een machtiging af te geven.
Heeft de Striene niet gemachtigd en wilt u een doorlopende machtiging afgeven zodat in het vervolg ook het lidmaatschap
automatisch wordt afgeschreven vul dan het machtigingsformulier in (te vinden op www.striene.nl)
Heeft u de Striene niet gemachtigd en wilt u enkel een machtiging voor het Jeugdpakket afgeven, vul dan bijgaande eenmalige
machtiging in.

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening

(indien minderjarig van ouder verzorger)

Dit formulier na ondertekening e-mailen of opsturen naar de ledenadministratie van De Striene:
Chantal Verduijn
ledenadministratie@striene.nl
Zeggelaan 77
4844 SC Terheijden

Eenmalige machtiging Klaverblad – De Striene jeugdpakket

S€PA

U geeft toestemming aan de Striene om, voor bovengenoemd lid, een eenmalige incasso-opdracht te sturen naar uw bank
om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens Jeugdpakket Klaverblad – de Striene.
U wordt conform de Europese regelgeving 14 dagen voorafgaand aan de incasso per e-mail geïnformeerd over het te
incasseren bedrag en de datum, voorzien van uw machtigingskenmerk.
Na ondertekening kan het machtigingsformulier worden gescand en vervolgens per e-mail te verzenden naar de
ledenadministratie U kunt het ondertekende machtingsformulier ook opsturen

Gegevens incassant
Naam:
Incassant ID

Schaatsvereniging de Striene West-Brabant
NL97ZZZ402823010000

IBAN
BIC

NL31RABO0140747370
RABONL2U

Gegevens rekeninghouder
IBAN rekening nummer
BIC (Bank Identificatie)
Naam
Adres
Postcode en woonplaats

Ondertekening
Plaats
Datum
Handtekening

(indien minderjarig van ouder verzorger)

Dit formulier na ondertekening e-mailen of opsturen naar de ledenadministratie van De Striene:
Chantal Verduijn
ledenadministratie@striene.nl
Zeggelaan 77
4844 SC Terheijden

