STA Shorttrack Alkmaar

13 sept 2017
TARIEVEN VAN ABONNEMENTEN EN
AANMELD FORMULIER
SHORTTRACK ALKMAAR - SEIZOEN 2017-2018
In het winter seizoen 2017 – 2018 kun je bij Shorttrack Alkmaar trainen op de volgende dagen. Het
seizoen start in alkmaar vanaf de opening van de meent op 14 oktober 2017.
Maandag avond:
Zaterdag ochtend:

17:00 – 18:00
08:30 – 09:45

Maandag avond:
Woensdag avond:

20:30 – 21:30 (indien er 10 of meer abonnementen worden afgenomen.)
20:15 – 21:15 (indien er 10 of meer abonnementen worden afgenomen.)

De maandag en zaterdag uren zijn met name bedoeld voor beginners, jeugd en recreanten (bochten
trainers). Het late maandag en woensdag uur voor wedstrijdrijders en recreanten. Dis is echter niet “in
beton gegoten”.
De kosten voor de trainingen zijn dit jaar opgebouwd uit een vast deel en een variabel deel waarbij het
variabele deel afhankelijk is van het aantal abonnementen. Dit betekent dat de kosten lager worden
naarmate er meer abonnementen worden afgenomen. Het heeft dus zin om zelf op zoek te gaan naar
deelnemers. Het vaste deel bestaat uit het lidmaatschap.
Met een lidmaatschap bij shorttrack alkmaar van € 30,- per jaar zijn de tarieven voor de maandag
17:00 – 18;00 en zaterdag als volgt. Het gaat hier dan dus om het variabele deel naast het
lidmaatschap.
Bij 10 of minder deelnemers/abonnementen:
Bij 15 deelnemers/abonnementen:
Bij 20 deelnemers/abonnementen:
Bij 26 of meer deelnemers/abonnementen:

€ 61,€ 41,€ 31,€ 23,-

(zie hieronder een volledige lijst met tarieven bij tussengelegen aantallen deelnemers)
Met een lidmaatschap bij shorttrack alkmaar van € 30,- per jaar zijn de tarieven voor de maandag
20:30 – 21;30 en woensdag als volgt. Het gaat hier dan dus om het variabele deel naast het
lidmaatschap
Bij 10 of minder deelnemers/abonnementen:
Bij 15 deelnemers/abonnementen:
Bij 20 deelnemers/abonnementen:
Bij 26 of meer deelnemers/abonnementen:

€ 122,€ 81,€ 61,€ 47,-

(Het late maandag uur en woensdag uur gaat pas door bij 10 of meer abonnementen. Zie hieronder een
volledige lijst met tarieven bij tussengelegen aantallen deelnemers)
Vul om aan te melden het onderstaande inschrijf formulier in en stuur dit ingevuld op.
Bij meer dan 30 abonnementen op een uur hanteren we een wachtlijst.
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INSCHRIJF FORMULIER
SHORTTRACK SEIZOEN 2017-2018

Voor/Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + Woonplaats
Tel. vast
Tel. Mobiel
E-mail
Geboortedatum
Abonnement
o
o
o
o

Maandag: 17:00 – 18:00
Maandag: 20:30 – 21:30
Zaterdag: 08:30 – 09:45
Woensdag: 20:15 – 21:15

Datum:
Handtekening:
(ouder/wett.vert.)

Afdrukken, invullen en ondertekenen en scannen of foto mailen naar:
secretaris@shorttrackalkmaar.nl of voorzitter@shorttrackalkmaar.nl
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Indien er vragen zijn kun je je richten tot:
Jan Wiersma,
Email: voorzitter@shorttrackalkmaar.nl

Overzicht tarieven bij verschillend aantal deelnemers.

Aantal
deelnemers/abonnementen
<10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
>25

GEWEST
NOORDHOLLAND
UTRECHT

Maandag 17:00 - 18:00,
Zaterdag

Maandag 20:30 -21:30,
Woensdag

Tarief per deelnemer
€ 61
€ 55
€ 51
€ 47
€ 44
€ 41
€ 38
€ 36
€ 34
€ 32
€ 31
€ 29
€ 28
€ 27
€ 25
€ 24
€ 23

Tarief per deelnemer
€ 122
€ 111
€ 102
€ 94
€ 87
€ 81
€ 76
€ 72
€ 68
€ 64
€ 61
€ 58
€ 55
€ 53
€ 51
€ 49
€ 47
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