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1.

INLEIDING

Het is al weer tijd voor het aanvragen van de schaatsabonnementen voor het seizoen
'18/'19. Elk jaar veranderd er wel weer iets dus neem ook dit jaar alles zorgvuldig door.
Zo zijn dit jaar, in verband met de op handen zijnde verhoging van het lage BTW-tarief van 6
naar 9%, de prijzen van de abonnementen aangepast. Ook de passeerkaart is 1 euro
duurder. Verder worden de dagen dat er wedstrijden worden gereden uitgebreid, de
vrijdagavond komt erbij. En er worden langebaan wedstrijden voor jeugdschaatsers (Za.3
groep) georganiseerd.
Bovendien is er een nieuw toegangssysteem op de Uthof. Alle abonnementhouders krijgen
dit jaar een nieuwe pas.
Wat niet veranderd is, is dat de aanvragen weer per mail kunnen worden verzonden. Dit
scheelt een aantal van jullie een ritje naar het clubhuis. Voor mensen die graag wat extra
hulp willen zitten ik en Jacolien dinsdag 21 augustus op het clubhuis om de aanvraag te
verzorgen.
En hopelijk hebben jullie je abonnement van vorig jaar goed bewaard want deze kan ook dit
jaar weer geactiveerd worden. En mocht je hem toch kwijt zijn kun je voor een kleine
vergoeding een nieuwe aanvragen.
Ook dit jaar moeten de wedstrijdrijders zelf hun wedstrijdlicentie aanvragen. Bestaande
licentiehouders hebben zelf informatie hoe ze hun licentie kunnen verlengen. Wil je dit jaar
voor het eerste wedstrijden gaan rijden neem dan contact op met Jacolien of mij.

De junioren kunnen dit jaar trainen op zaterdagochtend (Za.II) en bij voldoende
belangstelling op Woensdagavond (Wo.I) en/of Vrijdagavond (Vr.I). Daarnaast zijn er
trainingen voor de jeugdselectie (RTC) op woensdagavond (Wo.II) en Donderdagavond
(Do.I).
Welke trainers training gaan geven is na de trainersvergadering bekend en zal via de
nieuwsbrief bekend worden gemaakt.
Veel succes met het invullen van de formulieren. Ik zie jullie aanvragen wel in mijn mailbox .
Brenda Mooijman,
Uithofcommissie – tel: 0180 - 318713 / 06-20445462
Berkhout.Mooijman@wxs.nl
2.

WAT MOET U DOEN?

Als u deze winter wilt schaatsen op de Uithof volg dan de stappen zoals op deze bladzijden
beschreven:
1. Voor u uw abonnement(en) aanvraagt, dient u uw S.V.R.-contributie voor het seizoen
‘18/’19 voldaan te hebben. U kunt dit overmaken op rekening NL68INGB0000102101 t.n.v.
Penningmeester Schaatsvereniging "Rotterdam"
2. Bepaal op welke tijden u wilt gaan schaatsen en of u wel of geen wedstrijden wil gaan
rijden. Als u geen wedstrijden wilt rijden kunt u volstaan met het lezen van hoofdstuk 3 en 4.
Informatie voor wedstrijdrijders staat in hoofdstuk 5. Voor de trainingen op Di.2 en Do.2
hebben we een quotum. Dit betekent dat het aantal leden dat op een bepaald uur mag rijden
aan een maximum is geboden. Nieuwe leden of leden die van uur willen wijzigen zijn dus
afhankelijk van de leden die afvallen.
3. Vul het aanvraagformulier in.
De informatie om het formulier te kunnen invullen staat in de volgende hoofdstukken
vermeld.
4. Mail het aanvraagformulier naar:
Berkhout.Mooijman@wxs.nl of
5. Lever uw inschrijfformulier in op het clubhuis op een:
di. avond 21 aug. 19.30 - 21.30 uur
6. Betaling dient gelijktijdig bij uw aanvraag te geschieden op rekening :
NL68INGB000010.21.01
t.n.v. Penningmeester Schaatsvereniging "Rotterdam"
Wanneer uw betaling op 22 augustus niet is ontvangen wordt geen abonnement
aangevraagd.
Contant betalen kan op dinsdagavond 21 augustus.

3.

TRAININGSTIJDEN

3.1 Langebaan
De uren waarop SVR traint zijn in rood aangegeven. Ook op andere uren kan op individuele
basis een abonnement worden aangevraagd. (SVR verzorgd op die uren geen trainers.) De
junioren trainen dit jaar op Za.2 en bij voldoende belangstelling op Wo.I en of Vr.I.
Trainingsuur

Tijd

Categorie

Opmerkingen

18.05 – 19.15

Jun. C t/m masters

Recreanten

Maandag
Ma.2

Geen trainer aanwezig
Ma.3

21.15 – 22.30

junioren A t/m masters

marathontraining

Trainer : in augustus bekend
Dinsdag
Di.1

17.00 – 18.15

alle categorieën
Geen trainer aanwezig

Di.2

18.30 – 19.45

junioren B (wedstrijdrijders),
junioren A t/m masters

Wedstrijdrijders en
gevorderde recreanten

Trainer: in augustus bekend
Woensdag
Wo.1

17.00 – 18.15

pupillen, junioren C
Trainer: in augustus bekend

Wo.2

18.30 – 19.45

Gewestelijke selecties langebaan
en marathon

Wo.3

22.00 – 23.15

junioren A t/m masters
(marathonrijders)

Alleen voor
Selectieleden

Geen trainer aanwezig
Wo. Rot

De tijden van de SVR-trainingsavond op de ijsbaan in
Rotterdam worden later bekend gemaakt. Hiervoor hoeft geen
abonnement aangevraagd te worden.

Donderdag
Do.1

17.00 – 18.15

Gewestelijke selectie langebaan
en YF

Alleen voor Selectieleden

Do.2

18.30 – 19.45

junioren B (wedstrijdrijders),
junioren A t/m masters

Wedstrijdrijders en
gevorderde recreanten

Trainer: In augustus bekend
Vrijdag
Vr.1

17.00 – 18.15

Alle categorieën
Trainer: in augustus bekend

Vr.2

18.30 – 19.45

pupillen t/m junioren A
Geen training aanwezig

Zaterdag
Za.1

07.00 – 08.15

alle categorieën
Training in samenwerking met Lansingerland

Za.2

08.30 – 09.45

alle categorieën

Trainingsuur junioren+ouders

Trainer: in augustus bekend
Za.3

17.15 – 18.15

Pupillen

jeugdschaatsuur

Afhankelijk van het aantal groepen dat wordt gevormd zijn er
twee of drie trainers.
Eerste training
Laatste training

: Zaterdag 29 september 2018
: Zaterdag 16 maart 2019

Wijziging trainingsperioden (voor zover bekend) – De Uithof
Datum

Wijziging

Za. 15 december 2018

Geen schaatsen ivm KNSB Cup Marathon

Ma. 24 december 2018

geen training Ma.2 en Ma.3

Di. 25 december 2018

geen training Di.1 en Di.2

Wo. 26 december 2018

Geen training Wo1, Wo.2 en Wo.3

Di. 1 januari 2019

geen training Di.1 en Di.2

Za. 23 maart 2019

Mini-Elfstedentocht

Verdere wijzigingen zullen via de nieuwsbrieven bekend worden gemaakt.
3.2 Shorttrack
Voor de junioren bestaat ook de mogelijkheid om shorttrack trainingen te volgen.
Dag

Tijd

Baan

Categorie

Maandag

19.00 – 20.10 uur

De Uithof

pupillen-masters gevorderden

Woensdag

18.35 - 19.35 uur

De Uithof

pupillen-jun. A beginners

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Jacolien Vogelzang of Brenda Mooijman.

3.3 RTC-Selectie en opleidingsploeg
Voor SVR leden uit de RTC selectie en opleidingsploeg zijn extra trainingsfaciliteiten
beschikbaar. Bij Brenda Mooijman of Jacolien Vogelzang kan hierover meer informatie
gekregen worden.
4.

KOSTEN ABONNEMENTEN

4.1
Nieuwe digitale pas
Met ingang van het seizoen 2018-2019 zullen we voor de toegangscontrole gebruik gaan
maken van het nieuwe toegangssysteem van de Uithof. Voor het verkrijgen van toegang tot
de trainingen op de 400m baan van de Uithof worden voor het seizoen 2018-2019 nieuwe
toegangspassen aan de abonnementhouders verstrekt.
Aan abonnementhouders, die hun toegangspas kwijt raken, wordt op aanvraag en tegen
betaling van € 4,00 een nieuwe kaart verstrekt Voor het doorvoeren van wijzigingen in
aangevraagde abonnementen wordt € 1,50 in rekening gebracht.
Voor het jeugdschaatsuur is geen digitale pas nodig.
4.2
Langebaan
Voor trainingen op de Uithof gelden de volgende prijzen:
1e trainingsabonnement

2e en volgend
trainingsabonnement

junioren A t/m masters

€ 140,00

junioren B en C en pupillen

€ 120,00

junioren A t/m masters

€ 89,50

junioren B en C en pupillen

€ 79,50

Abonnement Wo.3

€ 110,00

Indien voor Wo.3 in combinatie met een andere trainingsperiode een abonnement wordt
aangevraagd, dan geldt het abonnement voor de andere trainingsperiode als eerste
abonnement en het abonnement voor Wo.3 als tweede abonnement.
Abonnementen voor leden van RTC selectie en opleidingsploeg (langebaan)
Voor leden van de gewestelijke selecties zal in het seizoen 2016/2017 de hierna volgende
all-in abonnement regeling gelden.
Junioren A - senioren

Totaalabonnement voor Ma.2; Di.1, 2;
Wo.2; Do.1, 2; Vr.1; Za.1 of 2

€ 270,00

Junioren B

Totaalabonnement voor Ma.2; Di.1, 2;
Wo.2; Do.1, 2; Vr.1 of 2; Za.1 of 2

€ 270,00

Abonnement Do.1 YF (IJsfaciliteiten)
Rijd(st)ers die voor YF worden uitgenodigd en te kennen geven dat zij gebruik willen
maken van de Do.1 trainingsperiode, dienen abonnementen voor tenminste twee andere
trainingsperioden te hebben aangevraagd. Een Do.1 abonnement voor YF kost € 47,50.
4.3

Jeugdschaatsuur Uithof (voor jeugd geboren na 30 juni 2001

Abonnement gehele seizoen

€ 79,00

Proefschaatsabonnement voor 4x schaatsen

€ 19,00

Jeugdschaatsers met alleen een jeugdschaatsabonnement en die aan abonnementhouderswedstrijden langebaan, shorttrack, marathon willen deelnemen betalen voor hun
jeugdschaatsabonnement € 96,00 (ipv. € 79,00). Bovendien dienen zij een licentie aan te
vragen en het vastrecht langebaan en/of marathon te betalen.
4.4

shorttrack

1e trainingsabonnement

junioren A t/m masters

€ 145,00

junioren B en C en pupillen

€ 125,00

4.5
Passeerkaarten
Voor diegenen, die de ijstraining als toeschouwer willen bijwonen, zijn er bij de
abonnementenadministratie passeerkaarten verkrijgbaar. Deze passeerkaarten zijn alleen
geldig voor de trainingsperiode of het evenement waarvoor zij zijn afgegeven. Voor het
bijwonen van het jeugdschaatsen is er geen passeerkaart vereist. De kosten voor een
passeerkaart bedragen € 5,00. Passeerkaarten zijn persoonsgebonden en worden op naam
gesteld.
5.

(ABONNEMENTHOUDERS)WEDSTRIJDEN

5.1

Voorwaarde voor deelname

Lange baan:
Aan langebaanwedstrijden op de Uithof kan iedereen met minimaal één Uithof abonnement
deelnemen. Men dient hiervoor een KNSB-licentie met langebaanoormerk te hebben en
startrecht aan te vragen.
Een licentie dient u vanaf dit jaar zelf online aan te vragen bij de KNSB. Bestaande
licentiehouders hebben hierover bericht gekregen van de KNSB. Gaat u of uw kind dit jaar
voor het eerst wedstrijden rijden, kijk dan op de site van de KNSB (www.KNSB.nl) of neem
contact op met de Uithofcommissie (Berkhout.Mooijman@wxs.nl of 06-20445462)
Marathon:
Aan de door de baancommissie georganiseerde marathoncompetitie kan iedereen
deelnemen die tenminste één trainingsabonnement op de Uithof en een licentie met
marathonoormerk heeft. Men dient in het bezit te zijn van een transponder (met uitzondering
van de pupillen). Transponders zijn verkrijgbaar bij de KNSB.
U geeft zich op voor de marathoncompetitie door op het inschrijfformulier aan te kruisen dat
u marathons wilt rijden.
5.2 Kosten startrecht
Vastrecht langebaan- en marathonwedstrijden
De prijzen van de KNSB licenties zijn dit jaar gehalveerd. De kosten van het vastrecht
verdubbeld. Voor rijders die zowel langebaan- als marathonwedstrijden rijden geldt een
combinatie korting. Deze is tussen haakjes vermeld.

Langebaan (inclusief wedstrijdinschrijfgeld)
Junioren A – masters

€ 70,00

Junioren C en B

€ 50,00

Pupillen

€ 30,00

Marathon (inclusief inschrijfgeld baancompetitie marathon)
Junioren A – masters

€ 60,00 (€ 30,00)

Junioren C en B

€ 40,00 (€ 23,00)

Pupillen

€ 23,00 (€ 18,00)

Degene die voor 1 juli 2015 de leeftijd van 39 jaar hebben bereikt moeten zich inschrijven bij
de Masters.
5.4 Tijdstip wedstrijden
Zaterdagavond
UITHOF
Zondagochtend
UITHOF
Zondagavond I
UITHOF
Zondagavond II
UITHOF

20.00-23.00u
07.00-09.45u
17.30-20.00u
20.00-22.00u

langebaan
langebaan
langebaan
langebaan

5.5 Nadere informatie voor wedstrijdrijders
Nadere informatie over het aan- en afmelden voor wedstrijden, de categorie indeling, de
limieten worden in een latere nieuwsbrief voor de start van het schaatsseizoen bekend
gemaakt. Ook kan de website van het gewest worden geraadpleegd voor nadere informatie.
6. TERUGGAVE ABONNEMENTSGELD
•

•

Als het niet lukt het aantal van 22 trainingen te bieden en er ook geen alternatief mogelijk
is, ontvangt de vereniging restitutie voor de abonnementhouders die trainingen hebben
gemist. Het aantal van 22 trainingen is de norm die de baancommissie gebruikt bij het
berekenen van het restitutiebedrag.
Wanneer een abonnementhouder om medische redenen niet meer kan trainen, is
restitutie mogelijk. Hiervoor moet de abonnementhouder een doktersverklaring
overleggen aan de abonnementenadministratie van de baancommissie, Gewest ZuidHolland KNSB. Vanaf het moment dat deze ontvangen is door de
abonnementenadministratie, zal restitutie van een evenredig deel van het
abonnementsgeld plaatsvinden via de vereniging. Restitutie is niet mogelijk met
terugwerkende kracht.

