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Aanmelding SKY Tilburg Seizoen 2019/2020 

Ja! Ik schrijf me in bij SKY: 

TRAININGSMOGELIJKHEDEN 

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoon/gsm

E-mail

Geboortedatum

Maten Confectie maat:……….  / Borst: ………. cm / Taille:  ………  cm / 
Heup:   ………. cm (zie toelichting in bijlage)

Laatst behaalde diploma geen / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / anders:

Ik kies voor blok A / B / C / D

Extra trainingen S1 / T1 / T2 / T3

Extra opmerkingen: 

Blok Trainingsmogelijkheden Contributie

A
Techniektraining op woensdag 17.00 – 18.00 uur (diploma 1 tot 3)

€ 359,00

Show training op zondag 09.30 – 10.30 uur

B

Techniektraining op zondag 8.30 - 9.30 uur  
(in het bezit van diploma 3) € 359,00

Show training op zondag 09.30 – 10.30 uur

C
Synchroon techniek op dinsdag Ireen Wüst 19:00 – 20:00 uur

€ 179,50

D
Synchroon techniek op dinsdag Ireen Wüst 19:00 – 20:00 uur (SKY’Linis)

€ 359,00

Synchroon kür training dinsdag Ireen Wüst 20.00 - 21.00 uur (SKY’Linis)
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Opmerkingen bij de trainingsmogelijkheden:  
Het seizoen loopt van 25 augustus 2019 tot mei 2020.  

Het IJsgala vindt plaats op zaterdag 9 mei 2020 (LET OP: Dit valt mogelijk in het laatste 
weekend van de meivakantie voor een aantal leden). 

Het synchroon schaatsseizoen (blokken C & D) loopt van 22 oktober 2019 tot en met           
17 maart 2020. Deze trainingen vinden plaats op de Ireen Wüst baan, welke buiten dit 
seizoen is gesloten.  

De blokken C & D zijn alleen mogelijk in combinatie met een van de blokken A of B. Deelname 
hieraan kan uitsluitend na overleg met onze hoofdtrainster.   

EXTRA TRAININGSMOGELIJKHEDEN 

N.B. De techniek / MIF- trainingen staan ook open voor niet-leden tegen een aanvullend 
inschrijfgeld van € 25,- per blok. Betaling voorafgaand aan start trainingen.  

* Opmerking bij S1: Dit blok begint op dinsdag 27 augustus met de droogtraining.                    
Het laatste ijs is op woensdag 9 oktober. Totaal 7 ijsuren.  

AANMELDEN LIDMAATSCHAP 2019/2020:  

Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 1 augustus 2019. Aanmelden doet u door dit 
blokkeuze formulier volledig in te vullen en ondertekend naar het secretariaat van SKY te sturen. 
Dit kan gemakkelijk door het formulier te scannen of te fotograferen en vervolgens per e-mail te 
verzenden naar: secretaris@ijsgala.nl.  

Blok Trainingsmogelijkheden Contributie

S1*
Synchroon droogtraining SKY’Linis (dinsdag 19.00u-20.00u)

€ 110,00
Synchroon ijstraining SKY’Linis (woensdag 18.00u-19.00u)

T1 Techniek / MIF- training (woensdag 18.00 - 19.00u, 8x start 16-10-19) € 125,00

T2 Techniek / MIF- training (woensdag 18.00 - 19.00u, 8x start 18-12–19) € 125,00

T3 Techniek / MIF- training (woensdag 18.00 - 19.00u, 8x start 4-03–19) € 125,00
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Maak hier de keuze hoe u wilt betalen: 

(  ) Betaling ineens voor 01-09-2019 (eenmalige korting: € 10,- per blok) 

(  ) Betaling in 4 termijnen: 
- 1e betaling voor 01-09-2019 
- 2e betaling voor 01-11-2019 
- 3e betaling voor 01-01-2020 
- 4e betaling voor 01-03-2020 

N.B. U ontvangt een totaalfactuur. De betalingstermijn dient strikt in acht te worden 
genomen.  

ONDERTEKENING 

Met de ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan SKY Tilburg om de 
persoonsgegevens op te nemen in haar administratie en te verwerken. De gegevens zijn 
noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten. SKY Tilburg bewaart uw persoonsgegevens 
niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden 
verzameld. SKY Tilburg verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien nodig voor de 
uitvoering van haar activiteiten, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt een 
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar: 
secretaris@ijsgala.nl.  

Van onze activiteiten worden voor promotionele doeleinden foto’s gemaakt en geplaatst op onze 
verenigingspagina’s op social media.  

Ik geef hier WEL / GEEN toestemming voor.  

Naam  :…………………………………….  Plaats  :…………………………………… 

Datum  :…………………………………….  Handtekening :……………………………………  
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Bijlage: 

Toelichting: hoe neem je de juiste maten op?
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