Mogelijkheden voor volgend seizoen
Aanmelding voor volgend seizoen gaat automatisch. Stoppen met schaatsen is
natuurlijk als Nederlander geen optie, wij zijn toch met ‘de schaatsen aan
geboren’?! Sinds een paar jaar gaat de aanmelding voor het volgende seizoen
vanzelf. Het gehanteerde inschrijfformulier voorziet in een doorlopende
aanmelding en machtiging tot wederopzegging voor de opvolgende seizoenen.
Concreet betekent dit dat ongeachte het behaalde diploma het aanmelden
automatisch gaat en u geen actie behoeft te ondernemen. Zijn er broertjes,
zusjes, vriendjes of vriendinnetjes die volgend jaar ook willen gaan schaatsen
dan zij zijn uiteraard van harte welkom. Zij kunnen zich aanmelden door
gebruikt te maken van het aanmeldformulier op onze website: www.hcdevechtstreek.nl. Wilt uw kind stoppen
met schaatsen dan moet dit voor 1 juli a.s. schriftelijk worden gemeld bij de ledenadministratie. Indien u uw kind
niet afmeldt dan zal de contributie voor 2016-2017 automatisch worden afgeschreven. Om organisatorische
reden verzoeken wij u, indien van toepassing, het inschrijfformulier of de eventuele opzegging vóór 1 juni a.s. in
te sturen naar de ledenadministratie:
Mariska Vonk, D.M. Viscontilaan 157, 3453 SP De Meern
ledenadmin@hcdevechtstreek.nl
Indien uw kind de maximumleeftijd heeft bereikt dan stopt de
inschrijving voor het Jeugdschaatsen automatisch. Diploma F gehaald of
ouder dan 12 jaar wat dan? Als je volgend seizoen of nog exacter op 1
juli nog geen 13 jaar bent dan gaat de aanmelding automatisch en ben
je weer van harte welkom bij het Jeugdschaatsen op de zaterdagavond.
Wat als je ouder bent dan 12 jaar of F al hebt gehaald en toe bent aan
een volgende stap? Je kan natuurlijk door gaan met schaatsen en dat
kan ook bij de Vechtstreek. Je kan dan op een ander trainingsuur gaan
trainen. Het schaatsen gaat dan telkens sneller en een race tegen de
klok is dan een uitdaging. Het is de bedoeling dat je door training beter
en sneller wordt. Je zult merken dat je schaatstechniek en je snelheid
met sprongen vooruitgaan. Omdat je traint op de KNSB trainingsuren
zijn er minder schaatsers op de baan zodat er meer ruimte is om goed
te trainen. Je werkt onder leiding van een trainer gericht aan het verbeteren van je techniek en misschien wil je
ook wel een wedstrijd gaan rijden.
De trainingsuren zijn op maandag- en woensdagavond (U01 16.30-17.45 uur en U03 16.30-17.45 uur) en
zaterdagmorgen (U07 8.15-9.30 uur). Je kiest voor een uur en natuurlijk mag je ook meerdere uren kiezen. Wilt
uw kind volgend jaar verder met schaatsen dan moet dat via inschrijfformulier op de website. Daarop staat ook
welk trainingsuur voor trimschaatsen (zonder wedstrijden) of voor wedstrijdschaatsen.
Zodra uw kind is aangemeld mag het ook al direct meedoen aan de facultatieve land- en fietstrainingen. Voor
meer informatie over deze zomertrainingen kunt u opnemen met ………
Mocht je langebaanschaatsen nou
niet leuk genoeg vinden dan is er
nog een andere optie: shorttrack.
Deze spectaculaire sport kan helaas
niet bij onze vereniging, maar wel bij
de schaatsvereniging van Utrecht
(www.svutrecht.nl).

