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INSCHRIJVEN 2020-2021
Alhoewel we net een hittegolf achter de rug hebben, zijn we op de achtergrond alweer
druk bezig met het nieuwe schaatsseizoen.
Dit jaar kun je via onze nieuwe website inschrijven via de volgende link:
https://www.hwschaatsen.nl/inschrijven/#inschrijven
Door het inschrijfformulier in te vullen en te verzenden krijgen wij de nodige gegevens
binnen. Dit geldt voor de schaatsers in Dordrecht en Breda. De prijzen en categorieën
staan allemaal vermeld op de website bij het kopje inschrijven.
Hieronder staan de keuzes voor trainingen ook genoemd:
Recreanten Dordrecht
-Dinsdagavond van 20:30 tot 21:30 uur (29 september 2020 t/m 16 maart 2021)
Kosten : € 277,50. Gelieve het (resterende) bedrag voor 24-9-2020 overmaken op Rekening: NL 52 RABO 03 543 10 437 t.n.v. District Hoekse Waard o.v.v. naam van de schaatser.
Breda
Eerste training is op dinsdag 13 oktober 2020 en de laatste training is zaterdag 9 maart
2021.
-Breda zónder wedstrijdlicentie, zaterdagochtend 8:30-9:45 uur (eigen trainers aanwezig*)
-Breda mét wedstrijdlicentie (meer keuzes mogelijk; LET OP: gewijzigde tijden di en do)
-Dinsdag 18:45-20:00 uur (eigen trainer bij genoeg deelnemers, anders interclub trainen*)
-Donderdag 18:45-20:00 uur (eigen trainer bij genoeg deelnemers, anders interclub trainen*)
-Zaterdagochtend 8:30-9:45 uur (eigen trainers aanwezig*)
-Flex abonnement: max 26 trainingen per seizoen met max. 2 x p.wk op di, do en/of za
(niet selectie uur)
-Selectie uur Dinsdag 17:30-18:30 uur (baanselectie)
-Selectie uur Donderdag 17:15-18:15 uur (baanselectie)
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SPONSORS/ADVERTEERDERS
Wij zijn op zoek naar nieuwe sponsors voor onze vereniging! Voor 50 euro per jaar ’loopt’
uw logo door het beeld van onze nieuwe website en verschijnt het logo in deze Pickstart.
Heeft u een bedrijf of kent u een bedrijf dat dit zou willen, wij horen het graag!

DINSDAGAVOND DORDRECHT
De dinsdagavond trainingen kunnen gelukkig doorgaan. Maar er is nog wel veel ruimte
voor nieuwe schaatsers! Zeg het voort!
Voor mensen die interesse hebben om te komen schaatsen op dinsdagavond in Dordrecht, jullie zijn van harte welkom! Ouders van jeugdleden, sponsors of wie dan ook?
Ook leren schaatsen of je techniek verbeteren? Kom op dinsdagavond naar Dordrecht!
We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet!
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