
Hallo leden van de HCH, 

 
Het heeft even geduurd, maar jullie kunnen nu de trainingszegels bestellen. De site staat daarvoor 
weer open.  
 
Thialf:  
Binnenkort starten de ijstrainingen in Thialf. Iedere persoon moet eenmalig een pas aanschaffen. 
De kosten hiervan is € 5,00 per pas. Codes voor de trainingsuren worden gekoppeld aan de pas 

van de betreffende persoon. Hiervoor betaald u € 5,00 aan de Baancommissie (BC). Pas vergeten? 
Enige manier voor toegang is dan een kaartje kopen aan de kassa. Anders geen toegang.   
Voor de begeleiderspas geldt dus bovenstaande ook, tenzij zich de situatie zich voordoet dat de 
begeleider zelf over een trainingszegel beschikt, dan heeft de begeleider al een toegangspas en 
betaal je € 5,- per begeleidersdeel wat aan zijn of haar pas moet worden toegevoegd door de 
Baancommissie. Let op! Voor komend jaar worden dus de zegels gezet op de pas die reeds in uw 

bezit is. 

 
Bijdrage Gewest Friesland:  
Het Algemeen Bestuur van Gewest Fryslân heeft besloten om een bijdrage van €10,00 per 
zegelhouder te vragen t.b.v. de breedtesport Gewest Fryslân. Het betreft een bijdrage per 
zegelhouder en dus niet per zegel. Een clublid die meerdere trainingszegels aanvraagt, betaalt dus 
één keer deze bijdrage. De bijdrage wordt via de clubs in rekening gebracht bij de leden.   

Deze bijdrage komt erbij. Maar, het is niet zo dat hiermee alle kosten van de KNSB op de leden, de 
schaatsers, worden afgewenteld. In het afgelopen seizoen hebben we al gezien dat de bijdrage van 
leden naar de KNSB is “vervangen” door een nieuw systeem. Het “oude” KNSB-lidmaatschap voor 
leden is opgeheven. Hiervoor in de plaats kwam het lidmaatschap van de club. De club betaalde 
ongeveer €8,00 gemiddeld per lid hiervoor. Daarnaast moesten leden zelf hun wedstrijdlicentie 
regelen bij de KNSB. Dit ging dus niet meer via de clubs. Met dit systeem ontving de KNSB minder 
inkomsten. Hier tegenover stond dat de KNSB de bijdrage naar de Gewesten bijna heeft 

afgebouwd. De meeste gewesten hebben in het vorige seizoen er al voor gekozen om de een 
bijdrage te heffen. Gewest Fryslân was toen nog niet zover en heeft dus nu (pas) een besluit 

genomen. 
 
Trainingszegels: 
Hieronder volgt wat nadere informatie i.v.m. de aanschaf van de trainingszegels. 

• Selectieleden moeten hun trainingszegels aanvragen via STF ( Stichting Topschaatsen 
Fryslân). Zij moeten ook rekening houden met een ander tarief dan het BCT tarief. 

• A-junioren en ouder trainen komende winter weer op de donderdag- i.p.v. de 
dinsdagavond. 

• 6.1 zegel is in principe voor de trimmers bestemd (A-junioren en ouder, zonder 
wedstrijdlicentie). 

* 7.1 zegel is voor marathonrijders (A-junioren en ouder). Is het zgn. marathonuur. 

 
 
Kostenoverzicht: 
 

Contributie HCH 2018-2019 

       

Categorie Contributie Zegel* Adm.kstn 
KNSB 

Afdracht 
Gewest 

Beg.kaart Toegangs-
pas (1 
p.p.)** 

       

Pupil (8-12 jaar) € 62,00 € 60,00 € 6,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 

C-junior (13-14 jaar) € 69,00 € 82,00 € 6,00 € 10,00 € 5.00 € 5,00 

B-junior (15-16 jaar) € 74,00 € 82,00 € 6,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 

A-junior (17-18 jaar) € 76,00 € 91,50 € 6,00 € 10,00 € - € 5,00 

Neo senioren (19-22 jaar) € 81,00 € 107,50 € 8,50 € 10,00 € - € 5,00 

Senioren + trimmers (vanaf 23 

jaar) 

€ 83,50 € 107.50 

of 135,00 

€ 8,50 € 10,00 € - € 5,00 

       

* Voor 20 trainingen 
** Alleen voor leden die nog niet in het bezit zijn van een Thialfpas 

 


