
ASC Jaap Eden inschrijfformulier licentiehouders 2022-2023         A 

 
 
Voornaam: ___________________________________________________________ man/vrouw 
 
Achternaam: _____________________________________________________________________ 
 
Adres:  _____________________________________________________________________ 
 
Postcode: __________________ Woonplaats:  _______________________________________ 
 
Telefoon: ____________________________ E-mail: __________________________________ 
 
Geb-datum: ___________________________  Categorie:  Pup  /  Jun-C  /  Jun-B  /  Jun-A  /  Nsen  /  Sen  /  Master 
 

 
Licentie-nr: ____________________________ of Relatie-nr KNSB moet worden ingevuld! 
  

 
Wedstrijd-nr lb:   ____________________________   
 
Is in bezit van magneet-pas JE-baan:    JA  /  NEE Pas.nr:____________________________________  (moet ingevuld!!!) 
  
 
 
Neemt deel voor: Langebaan/marathon  Shorttrack-training Wil deelnemen aan  wedstrijden 
-het 1e jaar     O  1x training per week    O  1x training per week   O   Langebaan   O 
-het 2e jaar     O  2x training per week    O      Marathon      O 
-voor _____ jaar  3x training per week    O ?           Shorttrack     O 
             
Langebaan-wedstrijden  Marathon-wedstrijden   Shorttrack-wedstrijden 
Club:  O   Cat afgelopen seizoen:   __________ Wil deelnemen aan nat. competitie: O 
Baancommissie: O   Start-nr afgelopen seizoen:  __________ Start-nr afgelopen seizoen: __________ 
Tournooien: O   Categorie komend seizoen:  __________ 
 

  
 

Kostenberekening licentiehouders 

Contributie ASC Jaap Eden  

Trainingskosten _____ x 42,50 euro  

Administratiekosten (niet vergeten!) 3,50 

KNSB/Gewestelijke contributie  

KNSB-Licentie (aanvragen/betalen bij KNSB) xxxxxxxx 

1e abonnement buitenbaan  

2e abonnement buitenbaan  

1e abonnement Edenhal  

Nieuwe aanvraag magneetpas ijsbaan (6,00)  

  Totaal te betalen in euro’s:  

  
 
Vermeld duidelijk of u in het bezit bent van magneetpas Jaap Edenbaan en het pasnummer. Indien geen pas of zoekgeraakt, 
nieuwe pas aanvragen a 6,00 euro. Magneet-passen zijn NIET overdraagbaar aan andere personen. Inschrijfformulier en 
pasfoto's opsturen naar ASC Jaap Eden, Hans Lodeizenstraat 44,1321 SG Almere. 
 
Naam van de persoon/rekeninghouder die het geld overmaakt:  Handtekening: 
 
 
___________________________________________________ ___________________________________________ 
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Pasfoto’s 
moeten 
2,5x3,5 
cm zijn 

 



 
 

 
Privacy verklaring 
In het kader van de wet op de privacy worden door de ASC Jaap Eden alleen de persoonlijke gegevens 
geregistreerd zoals vermeldt in het inschrijfformulier aangevuld met wedstijduitslagen. Deze gegevens worden daar 
waar verplicht door KNSB en/of andere instanties gebruikt voor het aanvragen van abonnementen en voldoen aan 
administratieve verplichtingen. De ASC Jaap Eden kan niet garanderen dat deze partijen zich houden aan de 
wettelijke verplichtingen. De informatie wordt door de ASC Jaap Eden niet ter beschikking gesteld aan derden. 
Wedstrijduitslagen zijn beschikbaar voor publicatie. 
 


