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Van de voorzitter

Wat geweldig leuk dat je de moeite neemt om de clubgids van KSV 
Haarlem te lezen. Deze gids is voor iedereen die schaatst of 
rolschaatst bij KSV Haarlem, maar ook voor ouders en verzorgers 
van kinderen die onderdeel zijn van de KSVH familie.

Na een moeilijk vorig seizoen hebben we als bestuur besloten 
definitief in te grijpen en het roer om te gooien om een aantal 
zaken die in de club niet goed liepen weer gezond te krijgen. 
We hebben onze structuur met een hoofdtrainer veranderd, KSVH We hebben onze structuur met een hoofdtrainer veranderd, KSVH 
kent geen hoofdtrainer meer. De trainersstaf blijft wel intact maar 
er wordt op een andere manier gewerkt.
Ook hebben wij gekeken wat wij als bestuur beter kunnen doen om 
te zorgen dat de KSVH-beleving bij de leden nog beter kan worden. 
Een betere informatieverstrekking kwam hier gelijk heel hoog op 
ons lijstje evenals ons innovatieve karakter weer te laten zien. 

Wij willen dat iedereen trots kan zijn om bij de KSVH familie te Wij willen dat iedereen trots kan zijn om bij de KSVH familie te 
horen waar wij met liefde en positiviteit iedereen tegemoet treden. 
Een geweldige plek waar jij jezelf kunt ontplooien zowel op sportief 
maar zeker ook op persoonlijk vlak. En met de nieuwe richting die 
wij zijn ingegaan gaat dat 100% lukken.
Dit jaar zien we de terugkeer van de KSVH Eindshow, leuke Dit jaar zien we de terugkeer van de KSVH Eindshow, leuke 
Sinterklaas- en Halloweenfeesten. Het diplomaschaatsen geven wij 
als bestuur een make-over.
Nu we organisatorisch en qua toekomstvisie als bestuur een nieuwe Nu we organisatorisch en qua toekomstvisie als bestuur een nieuwe 
weg zijn ingeslagen hopen we natuurlijk op heel veel hulp vanuit 
ouders en leden om mooie nieuwe stappen te maken. Dit kan 
natuurlijk betekenen de handen uit de mouwen te steken maar ook 
goede feedback en tips maken al een verschil. Samen krijgen wij 
veel voor elkaar.
Het zijn zware tijden en dat geldt ook voor KSVH. Verhoogde Het zijn zware tijden en dat geldt ook voor KSVH. Verhoogde 
ijsprijzen, duurderde softwarepakketten, en andere verhogingen 
drukken op onze begroting maar toch hebben wij de prijzen gelijk 
gehouden om onze leden in deze zware tijden te steunen. 

Ons rollerseizoen op de IJsbaan is alweer over maar in de winter 
gaan we gezellig doorrollen in de zaal en sommigen komen ook 
gezellig op het ijs kennismaken met de andere kant van KSVH. Leuk!

In deze clubgids vind je belangrijke informatie over onze club en het In deze clubgids vind je belangrijke informatie over onze club en het 
aankomende winterseizoen. Wat staat er allemaal te gebeuren dit 
seizoen? Waar staat KSVH voor? Wie zit er in het bestuur van de 
club? Etc.

Namens het hele bestuur hoop ik dat jij met deze clubgids nuttige 
informatie opdoet en dat dit een kleine bijdrage levert om jouw 
mooie tijd bij KSVH nog beter te maken.

Veel leesplezier!Veel leesplezier!
Rogier Langenberg
Voorzitter & medeoprichter KSV Haarlem
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1.1 Introductie

Welkom bij KSV Haarlem

Voor je staat de digitale clubgids van KSV Haarlem. Met deze 
gids maken we je graag snel wegwijs in onze mooie vereniging. 

KSVH is de enige kunstschaatsvereniging in Haarlem en heeft KSVH is de enige kunstschaatsvereniging in Haarlem en heeft 
daarmee een extra verplichting om voor iedereen een kans te 
bieden op zijn/haar niveau en een optimale verenigigssfeer te 
bieden zodat iedereen die liefde heeft voor de sport deze kan 
beoefenen op de IJsbaan Haarlem. Naast het kunstschaatsen is 
het rolschaatsen een belangrijke tak binnen onze vereniging en 
hiermee combineren wij op een ideale manier de zomer en de 
winter tot een all-round sportjaar voor iedereen die op een 
gezellige manier wilt sporten op niveau.

De sfeer die op de IJsbaan Haarlem heerst is gezellig, 
ongedwongen, open en uitnodigend. De ijsmeesters werken 
De sfeer die op de IJsbaan Haarlem heerst is gezellig, 
ongedwongen, open en uitnodigend. De ijsmeesters werken 
geweldig samen met alle georganiseerde sport die plaatsvindt 
op de IJsbaan, zowel in de zomer als in de winter. Helaas hebben 
wij geen clubhuis maar wij beschouwen de IJsbaan Haarlem in 
haar geheel als ons hele grote clubhuis.

Bij KSV Haarlem is iedereen belangrijk en wordt iedereen Bij KSV Haarlem is iedereen belangrijk en wordt iedereen 
gewaardeerd. KSVH is namelijk meer dan een plek om te 
kunstschaatsen, skaten en rolschaatsen. Wij zijn een open 
familie die iedereen verwelkomt met liefde en positiviteit.

Na het lezen van deze gids hopen we dat je alle praktische 
informatie hebt (of kunt vinden) om je met plezier te kunnen 
sporten binnen onze vereniging.
Toch behoefte aan meer informatie? Je kunt je hiervoor Toch behoefte aan meer informatie? Je kunt je hiervoor 
wenden tot het bestuur.
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1.2 Contactgegevens

Locatie
IJsbaan Haarlem
IJsbaanlaan 2
2024 AV Haarlem

Postadres
Marianne Philipsplantsoen 5
2025 GH Haarlem2025 GH Haarlem

Bankgegevens
IBAN-nr: NL39RABO0308666739
Ten name van: KSV Haarlem

Website
www.ksvhaarlem.nl

Emailadressen
AlgemeenAlgemeen
info@ksvhaarlem.nl

Voorzitter
voorzitter@ksvhaarlem.nl

Secretaris
info@ksvhaarlem.nl

Penningmeester
info@ksvhaarlem.nlinfo@ksvhaarlem.nl

Wedstrijdsecretariaat
wedstrijdsecretariaat@ksvhaarlem.nl

Recreantencoördinator / Aanspreekpunt nieuwe leden
zohair@ksvhaarlem.nl

Welkom bij KSV Haarlem
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1.3 Historie

Welkom bij KSV Haarlem

De geschiedenis van KSV Haarlem gaat al heel wat jaren terug. 
In 2014 was er in Haarlem nog geen kunstschaatsvereniging. 
Een overdekt middenterrein was er overigens ook nog niet. 
KSVH-oprichters Sarina en Rogier begonnen dat jaar wel aan 
de reis om het kunstschaatsen in Haarlem nieuw leven in te 
blazen door het opzetten van een kunstschaatsschool. Niet 
altijd konden de lessen doorgaan want bij regen moesten de 
lessen worden afgezegd. Maar het zaadje was geplant.

Na 2 jaar groei kwam het moment om KSV Haarlem 
daadwerkelijk tot leven te wekken. Bij de notaris werd de stap 
Na 2 jaar groei kwam het moment om KSV Haarlem 
daadwerkelijk tot leven te wekken. Bij de notaris werd de stap 
van school naar vereniging bekrachtigd. De derde oprichter, 
Cindy, trad na 1 jaar terug en huidig bestuurslid Zohair kwam 
het bestuur versterken. Vanaf het begin is er geprobeerd in 
Haarlem een open cultuur neer te zetten waar op een positieve 
manier wordt gewerkt om een echte familie neer te zetten. 
Er werden shows gegeven, wedstrijden gereden en gebouwd Er werden shows gegeven, wedstrijden gereden en gebouwd 
aan een prachtige ledengroei op basis van positiviteit en 
enthousiasme. Ook mochten wij door de jaren heen 
fantastische trainers verwelkomen die via een democratisch 
model elkaar sterker maakten. Een jaarlijks uitstapje naar Den 
Haag voor een schaatskamp was ook vaste prik.

Na jaren van groei besloot het bestuur een structuur neer te Na jaren van groei besloot het bestuur een structuur neer te 
zetten met een hoofdtrainer in de hoop het groeimodel nog 
beter uit te kunnen voeren. Verder werd er achter de schermen 
heel hard gewerkt om de banden met alle partijen en entiteiten 
binnen de IJsbaan Haarlem te versterken. 
Waar de laatste doelstelling wel lukte bleek het experiment met Waar de laatste doelstelling wel lukte bleek het experiment met 
een hoofdtrainer niet de resultaten op te leveren waarop was 
gehoopt.

En daarmee is KSV Haarlem in het voorjaar van 2022 En daarmee is KSV Haarlem in het voorjaar van 2022 
begonnen met een nieuw hoofdstuk in het bestaan van de 
vereniging, een heuse wedergeboorte. Er is hard gewerkt om 
het oude model zonder hoofdtrainer goed op papier te zetten 
en te verbeteren zodat KSV Haarlem de komende jaren kan 
groeien en bloeien.
Het intensiveren van de rolschaatstak leverde gelijk een hoop Het intensiveren van de rolschaatstak leverde gelijk een hoop 
nieuwe leden op en vormt een belangrijk onderdeel van de 
herboren vereniging. Rolschaatsen/ Skaten en kunstschaatsen 
zijn elkaar versterkende disciplines, vandaar dat de KNSB, onze 
bond, beide disciplines promoot en huisvest. Een vereniging 
met meer leden op een breed vlak komt uiteindelijk iedereen in 
de vereniging ten goede. 

KSV Haarlem kent dus een rijke historie maar ook een rijke KSV Haarlem kent dus een rijke historie maar ook een rijke 
toekomst en wij zijn trots en blij dat jij daar een deel van 
uitmaakt.
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1.4 Organisatie

Bestuur
Zoals elke vereniging heeft KSV Haarlem een bestuur, dat 
wordt gekozen door de leden.
Het bestuur zet het beleid uit en heeft de eindverantwoor- 
delijkheid voor het reilen en zeilen van de club.

Bij KSVH bestaat het bestuur uit drie personen die allemaal Bij KSVH bestaat het bestuur uit drie personen die allemaal 
bepaalde taken vervullen:
Voorzitter: Rogier Langenberg
Secretaris/ Penningmeester: Sarina Langenberg-Agata
Algemeen bestuurslid: Zohair Boukhris

Via info@ksvhaarlem.nl of de persoonlijke mails is het bestuur Via info@ksvhaarlem.nl of de persoonlijke mails is het bestuur 
te bereiken. Of benader één van ons op de club of telefonisch. 
Wij staan voor u klaar met al uw vragen en/of opmerkingen en 
tips.

Bestuur
De bestuursleden sturen commissies aan die bestaan uit De bestuursleden sturen commissies aan die bestaan uit 
meerdere vrijwilligers. De club zou niet kunnen bestaan zonder 
al die vrijwilligers, daarom hopen wij dat iedereen een taak op 
zich neemt, van klein naar groot. 
De komende tijd wordt bekeken wie geinteresseerd is in het De komende tijd wordt bekeken wie geinteresseerd is in het 
meehelpen om het seizoen voor de leden geweldig te maken. 
Hierbij is de insteek uiteraard dat alle beetjes helpen want al die 
kleine beetjes maken een hele hoop.

het bestuur heet u welkom!

Sarin
a Zohair Rogier
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2.1 Waar staan wij voor

Posiviteit en een open cultuur binnen KSV Haarlem is bij ons 
een groot goed. Wij proberen de trainingen elk jaar qua niveau 
beter te laten zijn en wedstrijdrijders maximaal te laten 
presteren maar dit mag nooit ten koste gaan van het 
uitgangspunt van een vereniging: mensen verenigen. Plezier, 
sportiviteit en het sámen beleven van de sporten staan bij 
KSVH altijd voorop.

2.2 Onze structuur

Om KSVH te kunnen laten groeien en de doelstellingen te halen 
is er gekozen voor een nieuwe maar eigenlijk onze vertrouwde 
structuur. Wij werken met dezelfde trainers maar op de manier 
zoals KSVH groot is geworden. Een trainerbezetting zonder 
rangorde waarbij het bestuur leidend is. Elke trainer heeft in de 
traditionele KSVH structuur een duidelijke stem. 
De nieuwe gewijzigde structuur zorgt voor meer duidelijkheid De nieuwe gewijzigde structuur zorgt voor meer duidelijkheid 
en betere handvatten om het beleid, de missie en de cultuur van 
KSVH beter te waarborgen.

Algemene 
Ledenvergadering

Bestuur

Trainersmanager

Volg de website & socials

Commissie’s
Wedstrijd
secretariaat

Trainersvergadering

Coordinator
Recreanten

Coordinator
Bokalen

Technische
Commissie

Coordinator
A-rijders

Frederique Koning

Rogier Langenberg

Rogier Langenberg

Sarina Langenberg- Agata

Zohair Boukhris

Zohair Boukhris Nader te bepalen Nader te bepalen

Nader te bepalen
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2.3 Kunstschaatsen

Uiteraard kent KSV Haarlem als oorsprong het 
kunstschaatsen. De prachtige sierlijke sport op het ijs waar 
sport, kunst en doorzettingsvermogen samenkomen beleven 
wij in de wintermaanden en een klein beetje zomer.

Kunstschaatsen is een sport die je individueel of als Kunstschaatsen is een sport die je individueel of als 
onderdeel van een team, recreatief of competitief, jouw hele 
leven kunt beoefenen. Het is leuk, creatief en uitdagend. Het 
draait om het ontwikkelen, oefenen en uitvoeren van een 
vaardigheid die je steeds sneller gaat leren en beheersen.

2.4 Rolschaatsen/ Skaten

Stilstand is achteruitgang en van oudsher is KSV Haarlem altijd 
een innoverende, progressieve vereniging geweest, Dit brutale 
karakter dat de club altijd kenmerkte heeft in het nieuwe 
beleidsplan weer een prominente plaats gekregen en het 
investeren in onze rolafdeling is hierbij ook een duidelijke 
missie. Groeien doet bloeien!

Vanaf 4 jaar kunnen
Er bij KSV Haarlem al 
lessen worden gevolgd.

Hierbij is er op elk niveau Hierbij is er op elk niveau 
een juist programma en 
zorgen wij er samen voor 
dat elk lid het maximale 
uit zijn/ haar ijsbeleving 
haalt.
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2.5 Loyalty Program

Het KSVH Loyalty Program was geïntroduceerd om leden te 
belonen voor het rijden en participeren binnen KSV Haarlem. 
Na evaluatie van het programma is besloten dit het een 
mooie toevoeging is voor het schaatsen bij KSVH. Wel is 
besloten het programma licht aan te passen om zo de 
werkbaarheid te maximaliseren.
Het vertrouwde concept blijft hetzelfde: voor elke rijder van Het vertrouwde concept blijft hetzelfde: voor elke rijder van 
KSV Haarlem is er veel voordeel te behalen. Van de 1-urige 
zondagschaatser tot de doorgewinterde wedstrijdrijder.

Het programma gaat in 
een verbeterde vorm 
weer verder. Dit is voor
de vereniging beter 
behapbaar en levert debehapbaar en levert de
leden veel voordeel op.

Kijk op www.ksvhaarlem.nl/loyalty-program voor meer 
informatie en om jezelf in te schrijven. Het kost jou niks maar 
kan jou behoorlijk veel opleveren!

2.6 Vrijwilligerszaken

De commissie heeft tot doel om vrijwilligers te werven, te 
ondersteunen en te begeleiden. Daarbij adviseert de 
commissie het bestuur over het vrijwilligersbeleid. De 
commissie zal zich ook bezig houden met de aanvragen van 
Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Onder de commissie 
valt ook de vertrouwenspersoon. 
Heb jij een uurtje in de week over en wil jij KSV Haarlem Heb jij een uurtje in de week over en wil jij KSV Haarlem 
vooruit helpen om het nieuwe beleid optimaal te 
ondersteunen? Stuur dan een mailtje naar 
info@ksvhaarlem.nl voor meer informatie.  Er is meer dan 
genoeg te doen.

2.7 Sponsorzaken

De sponsorcommissie heeft als doel de sponsoring van onze 
vereniging te structureren en verder uit te bouwen. De 
sponsorcommissie zet zich in om bedrijven als sponsor voor 
de vereniging te werven en dat is tegenwoordig niet 
eenvoudig. 
Het KSVH Loyalty Program is opgezet om eigen Het KSVH Loyalty Program is opgezet om eigen 
sponsorinkomen te genereren dus ook dit programma valt 
onder sponsorzaken. Lijkt het jou leuk om mee te denken om 
innovatieve manieren van sponsoring te bedenken en uit te 
voeren? Stuur dan een mailtje naar info@ksvhaarlem.nl voor 
meer informatie.  
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2.8 Schaatslease

Net als voorgaande jaren is het mogelijk om schaatsen te 
leasen als je ze nog niet hebt of het gewoon makkelijker vindt 
elke week bij de les te komen en een paar schaatsen uit onze 
kast te krijgen. Het voordeel is dat je altijd van maat kan 
wisselen gedurende het seizoen en er is altijd wel een maat 
die past.

Er is wel het een en ander veranderd. Voorheen konden Er is wel het een en ander veranderd. Voorheen konden 
schaatsen met borg mee naar huis worden genomen. Vanaf 
dit seizoen is dat niet 
meer mogelijk. Het is
belangrijk dat wij alle
leden die dit seizoen
weer gaan leasen een
passende set schaatsenpassende set schaatsen
kunnen bieden en het is
voorgekomen dat wij 
voor sommige maten 
net een paar schaatsen 
tekort kwamen die wij 
nodig hadden voor een 
ander lid. Mocht je een keer vrij willen schaatsen kun je dit ander lid. Mocht je een keer vrij willen schaatsen kun je dit 
altijd bespreken met Rogier of Sarina en dan is er vaak de 
mogelijkheid dat de schaatsen een dagje worden 
meegenomen of dat ze ter plekke gebruikt kunnen worden. 
Op deze manier zit je nooit zonder schaatsen en blijft voor de 
club altijd de juiste hoeveelheid schaatsen gewaarborgd.
Wij maken op deze regel ook geen uitzondering op basis van Wij maken op deze regel ook geen uitzondering op basis van 
hoe het voor een lid de voorgaande jaren ging of andere 
omstandigheden. Maar meedenken blijven wij uiteraard altijd.

In deze zware tijd voor mensen met oplopende prijzen en In deze zware tijd voor mensen met oplopende prijzen en 
zwaar oplopende kosten willen wij als vereniging onze leden 
helpen waar mogelijk. Zo hebben wij, ondanks een 
verhogende ijsprijs en andere verhoogde kosten, toch de 
contributie en lesprijzen hetzelfde gehouden. Voor de 
schaatslease gaan wij zelfs een stapje verder en verlagen wij 
de leaseprijs van €75,- naar €60,-. Op deze manier hopen wij 
een steentje bij te dragen aan de moeilijke tijd waarin wij 
leven met elkaar.

Wil je gebruik maken van schaatslease dan kun je dat 
aangeven op jouw aanmeldformulier op 
https://www.ksvhaarlem.nl/welke-kunstschaatsen. 
Je kunt ook altijd het bestuur vragen om advies. Dit geldt 
uiteraard ook voor het geval je niet wilt leasen maar wilt 
Je kunt ook altijd het bestuur vragen om advies. Dit geldt 
uiteraard ook voor het geval je niet wilt leasen maar wilt 
kopen. Wij kennen de juiste winkels en merken en beschikken 
over de juiste kennis om jou vooruit te helpen.
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3.1 Eindshow

Het is alweer een tijd geleden maar het winterseizoen 22/23 
zal als vanouds worden afgesloten met een eindshow. Een 
leuke gelegenheid voor familie, vrienden en andere 
geinteresseerden om te kijken wat een seizoen hard werken 
voor prachtige resultaten geeft. 
Van oudsher is de show altijd een fijne afsluiting waar alle Van oudsher is de show altijd een fijne afsluiting waar alle 
leden die dit willen aan meedoen en dat hiermee een mooi 
samenzijn vormt voor de hele KSVH familie.

3.2 Sinterklaasfeest

In december is het weer tijd voor een traditioneel feestje. 
Het sinterklaasfeestje op en naast  het ijs zorgt weer voor 
veel pret met allerlei leuke spelletjes voor de jeugdgroepen.

3.3 Halloweenfeest

Heerlijk spoken op het ijs kan tijdens Halloween, een ijsfeest 
waar jong en oud kan komen spoken. Dit feest is toegankelijk 
voor zowel onze leden als 
familie en/ of  vrienden. 
Een echte aanrader voor 
iedereen die van griezelige 
pret houdt.... en dat doen wij 
toch eigenlijk allemaal?toch eigenlijk allemaal?
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3.4 Wedstrijden rijden

Bij KSV Haarlem is het mogelijk om op verschillende niveaus 
het kunstschaatsen te beleven. Zo zijn er leden die gewoon 
lekker willen trainen en totaal geen wedstrijdambitie hebben. 
Ook zijn er leden die 2 uur per week schaatsen en toch graag 
mee willen doen aan wedstrijden. En ook zijn er natuurlijk de 
doorgewinterde wedstrijdrijders waarbij in de hele 
weekplanning rekening wordt gehouden met alle ijs en off-ice 
uren.

Voor het wedstrijdrijden gelden geen verplichtingen behalve 
dat er wel minimaal 2 uur per week getraind moet worden. 
Dit in verband met het vinden van een geschikte 
trainingsgroep.

Mocht je gewoon willen trainen en wel houden van jouw Mocht je gewoon willen trainen en wel houden van jouw 
kunsten te presenteren aan publiek kun je er natuurlijk ook 
gewoon voor kiezen jouw opwachting te maken tijdens een 
van onze terugkerende shows. Bij KSV Haarlem moet de kern 
zijn in een ongedwongen sfeer te sporten op jouw manier en 
op jouw tempo.

Voor je begint met wedstrijdrijden is het altijd handig een Voor je begint met wedstrijdrijden is het altijd handig een 
gesprek aan te vragen met het bestuur. Die zal jou kunnen 
informeren over alle mogelijkjheden en tips. Uiteraard ook 
over alle verborgen kosten want bij wedstrijden rijden komt 
meer kijken dan alleen de trainingskosten. Een goed gesprek 
informeert de leden zodat jij een juiste overweging kan 
maken wat de juiste weg is om wedstrijden te gaan rijden. Of 
juist niet. juist niet. 
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3.5 Diplomaschaatsen

Vorig jaar hebben wij na jaren afwezigheid het 
diplomaschaatsen geherintroduceerd. De afgelopen 
zomermaanden hebben we als bestuur gebruikt om het een 
en ander aan te passen zodat het dit seizoen op de 
diplomadagen optimaal zal verlopen. 

De diploma eisen en invulling zijn niet veranderd en een 
overzicht van alle diploma’s is te vinden op:
www.ksvhaarlem.nl/diplomaschaatsenwww.ksvhaarlem.nl/diplomaschaatsen

In vergelijking met vorig jaar zullen niet alle diploma’s op 1 
dag worden gereden maar hier ontvang jij, indien van 
toepassing, nog informatie over.
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4.1 Agenda

Het is handig om alvast te weten welke dagen wij wat gaan 
doen in de vereniging. Bekijk hier ons spoorboekje.

Donderdag 29 september: Kick-Off Borrel
Zaterdag 1 oktober: Start Seizoen 22/23
Zondag 30 oktober: Halloween (reguliere lessen vallen uit)
Eind november: Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 3 december: Sinterklaasfeest (normale lesrooster)
Week 6-12 maart: Diplomamoment 1-2-3Week 6-12 maart: Diplomamoment 1-2-3
Week 13-19 maart: Diplomamoment 4-5-6
Zondag 26 maart: Eind winterseizoen 22/23
Maandag 27 maart: KSVH Eindshow

Deze agenda vormt de richtlijn voor dit seizoen. Uiteraard 
zullen wij t.z.t. per mail/app/website meer meer nuttige 
informatie verstrekken over bovenstaande.

4.2 Tarieven

In Nederland leven wij op dit moment in een moeilijke tijd. 
Prijzen schieten omhoog en het is voor veel mensen een stuk 
moeilijker het huishoudboekje rond te krijgen. Ook wij 
worden als vereniging helaas geconfronteerd met hogere 
tarieven. Zo wordt het ijs en andere zaken duurder waardoor 
ook wij als vereniging alle zeilen moet bijzetten om dit 
seizoen rond te gaan krijgen.
Wij hebben als bestuur besloten om in deze moeilijke tijd Wij hebben als bestuur besloten om in deze moeilijke tijd 
deze verhoogde prijzen NIET door te rekenen aan de leden 
en de tarieven worden dan ook niet verhoogd ten opzichte 
van volgend jaar.

Voor de wedstrijdrijders betekent dit wel dat wij serieus Voor de wedstrijdrijders betekent dit wel dat wij serieus 
moeten gaan evalueren welke uren niet genoeg geboekt zijn 
en deze uren zullen geen doorgang vinden. Uiteraard krijgen 
de leden die deze uren geboekt hebben bij annulering het 
geld terug (Let op: als in termijnen wordt betaald komt dit 
geld ook in termijnen terug).
Voor de recreanten blijft het schema definitief zoals het is, Voor de recreanten blijft het schema definitief zoals het is, 
wij hebben uit ervaring geleerd dat deze uren zichzelf 
dekken.

Tarieven
Contributie Jeugd (t/m 12 jaar): €55,-
Contributie Teens & Adults (vanaf 13 jaar): €62,50
Lesprijzen Jeugd per uur: €14,-
Lesprijzen Teens & Adults: €16,50,-Lesprijzen Teens & Adults: €16,50,-
Lesprijzen Wedstrijdrijders per uur: €15,50,-
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4.3 Lesrooster

Om te beginnen is het goed om te weten dat de woensdag uit 
ons lesrooster is gehaald. Het lesgeven op publieksijs gaf 
voor de gasten van de Ijsbaan en voor onze leden (te weinig 
ruimte) teveel problemen. Wel krijgen de wedstrijdtrainers 
de opdracht mee van het bestuur om met afzetten toch een 
lesmoment op de woensdag te faciliteren voor 
wedstrijdrijders op de woensdag. 
Let hierbij op dat je de cluburen altijd voorrang geeft ten Let hierbij op dat je de cluburen altijd voorrang geeft ten 
opzichte van buiten-clubse uren aangezien dit anders 
schrappen van cluburen tot zal hebben voor onze 
wedstrijdrijders (deze beveiliging moesten wij als bestuur 
inbouwen als gevolg van de kostenstijging voor de vereniging 
deze winter en het door onze wedstrijdrijders slecht 
geboekte zomerijs in Alkmaar). Voor de jeugd hebben wij op 
vrijdag een extra lesmoment ingepland.

Hieronder vind je per groep de lesmogelijkheden voor het 
winterseizoen 22/23.

JEUDG
Zaterdag 09:15 - 10:15
Zondag 16:45 - 17:45
Vrijdag 16:00 - 17:00

TEENS & ADULTS
Zaterdag 09:15 - 10:15
Zaterdag 10:30 - 11:30

TEENS & ADULTS
Zaterdag 09:15 - 10:15
Zaterdag 10:30 - 11:30
Zondag 17:45 - 18:45
Dinsdag 18:00 - 19:15

STARTERS (WEDSTRIJDGROEP)
Zaterdag 09:15 - 11:30
Zondag 16:45 - 18:45Zondag 16:45 - 18:45
Maandag 17:00 - 19:00
Dinsdag 18:00 - 19:15

BOKALEN (WEDSTRIJDGROEP)
Zaterdag 09:15 - 11:30
Zondag 16:45 - 18:45
Maandag 17:00 - 19:00
Dinsdag 18:00 - 19:15Dinsdag 18:00 - 19:15

MINI’S (WEDSTRIJDGROEP)
Zaterdag 08:30 - 11:30 
Zondag 16:45 - 18:45
Maandag 17:30 - 20:15
Dinsdag 16:30 - 19:15
Vrijdag 16:00 - 17:00
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4.3 Lesrooster

KNSB-CUP/ONK
Zaterdag 07:30 - 11:30
Zondag 16:45 - 18:45
Maandag 17:30 - 20:15
Dinsdag 16:30 - 19:15
Vrijdag 16:00 - 17:00



Tot snel!
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