
Hopelijk gaat het (weer) goed met de gezondheid van jullie en jullie 
dierbaren.


Dat de inschrijving nu pas geopend is komt doordat vanwege de 
Corona maatregelen niet eerder duidelijk was hoe het schaatsseizoen er 
uit gaat zien. 

Ook nu is er natuurlijk nog onzekerheid. Onderaan deze email lees je 
daar meer over. Inschrijven voor het schaatsseizoen kan wel gewoon, 
afwachten wat er komen gaat is niet handig, voor zowel deelnemers en 
onze inschrijvings procedure als voor de Baancommissie die de 
abonnementen-aanvraag verder regelt.


De sluitingsdatum is (al) op 16 augustus , daarna is het niet meer 
mogelijk je in te schrijven via ons systeem, latere inschrijvingen moet ik 
handmatig verwerken en bij de BGA aanvragen, wat tot aanzienlijke 
vertraging van de gewenste abonnementen en hogere kosten leidt 
(nog los van de extra uren werk).


Ga voor inschrijving naar : https://pr01.allunited.nl/?
section=SVHOGEROP 


De Hogerop uren zijn :


Hardrijders (KNSB) uren :

Woensdag 19:40

Zaterdag 08:00


Alle hardrijders-abonnementen geven toegang tot de marathon– en 
langebaanwedstrijden.

Wedstrijdlicentie dient door ieder lid zelf aangevraagd te worden bij de 
KNSB.


Toerschaats uren :

Donderdag 19:40

Zondag 18:00 


Abonnementen worden verstrekt volgens de quota van de BGA.Voor 
het nieuwe seizoen zijn er beperkingen bij

het toerschaatsen op donderdag . Daar gelden per vereniging de 
aantallen abonnementen van het afgelopen seizoen. 

Dus op donderdag kan je ALLEEN inschrijven als je daar vorig jaar 
ook al reed !


https://pr01.allunited.nl/?section=SVHOGEROP
https://pr01.allunited.nl/?section=SVHOGEROP


de opties trainer los, dinsdag, vrijdag , en donderdag /zondag zonder 
trainer zijn op speciaal verzoek in het leven geroepen voor slechts 
enkele leden, inschrijving daarvoor geschiedt via een mail aan mij.


________________________________________________________________________________

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++


Voor de nieuwe leden onder ons : er twee zijn verschillende soorten 
schaatsuren op de JE baan , Toerschaats uren, Hardrijders-uren en  
Shorttrack-uren, met elk hun eigen tariefstelling :


Toerschaats uren kosten altijd € 111 + trainer € 60 = € 171 per seizoen


Bij Hardrijders-uren bestaat er (dit jaar nog) een korting op het tweede 
Hardrijders(!)-uur waar je je voor inschrijft :

Eerste uur € 200 + trainer € 60 = € 260 , tweede uur € 120+ trainer € 60 
= € 180

Deze korting geldt dus alleen als je je voor een tweede Hardrijders-uur 
inschrijft, en geldt niet voor toer-uren en shorttrackers.


En daarbij komt dan natuurlijk ook nog het Hogerop lidmaatschap € 60 
(per jaar, actief schaatslid)	 


________________________________________________________________________________

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++


Shorttrack ( je kan je wel bij ons inschrijven maar wij organisren 
dat niet ) :  Donderdag 19:00 & 20:10

Bij de start van het seizoen wordt de groepsindeling gemaakt door 
Gerrit Swartsenburg in samenspraak met de trainers. Vanwege de 
veiligheid op het ijs worden de rijders dan ingedeeld als startend of 
gevorderd shorttracker. Verder worden dan tips/aanwijzingen gegeven 
over kleding en schaatsen. 
Verdere informatie : Gerrit Swartsenburg, de shorttrack coördinator 
(G.Swartsenburg@upcmail.nl).  
De rijders wordt gevraagd zich via  mail persoonlijk aan te melden bij 
Gerrit Swartsenburg. 




Bij verlies van de JE-toegangspas kunt U alleen bij de kassa van de 
Jaap Edenbaan een duplicaat aanvragen. Dus niet bij de vereniging en 
niet bij de BGA.Mocht achteraf de vermiste pas weer boven water 
komen, dan dient men deze onverwijld in te leveren bij de kassa. Bij 
gebleken misbruik zullen zowel het originele abonnement als het 
duplicaat geblokkeerd worden. In dat geval worden duplicaten niet 
teruggenomen of gerestitueerd.


Op 4 à 5 zondagavonden zullen de toerschaatsuren M28 (aanvang 
18:00) en M29(aanvang 19:20) worden samengevoegd op het 
toerschaatsuur M28. Hierdoor kunnen speciaal voor de jeugd op een 
vroeger uur langebaanwedstrijden gehouden worden. De data worden 
aan het begin van het seizoen gepubliceerd 

(Het komende schaatsseizoen krijgt het tv-programma “De 
ijzersterkste” geen vervolg. )


Corona gevolgen 
Op dit moment is het nog niet bekend welke corona-maatregelen van 
kracht zullen zijn tijdens het schaatsseizoen. Indien er nog beperkende 
maatregelen van toepassing zijn aan het begin van of van toepassing 
worden tijdens het schaatsseizoen dan zullen de financiële gevolgen 
daarvan gecompenseerd worden. 

Aangevraagde abonnementen kunnen tot 1 november kosteloos 
geannuleerd worden.  

Uitval van trainingsuren tijdens het seizoen als gevolg van corona-
maatregelen van de Jaap Edenbaan zal leiden tot financiële 
compensatie van de abonnementsgelden. 
Deze compensatie zal na afloop van het seizoen via de verenigingen 
worden afgehandeld. 


We zullen de onderstaande volgorde hanteren bij de inschrijving op 
de verschillende uren:

1. Hogerop-leden die in het vorige seizoen al op dat uur schaatsten, op 
volgorde van inschrijving;

2. andere actieve Hogerop-leden, op volgorde van inschrijving;




3. niet-actieve Hogerop-leden, op volgorde van inschrijving;

4. nieuwe leden (zie Huishoudelijk Reglement).

Leden die wegens zwangerschap vorig schaatsseizoen niet actief 
waren doen natuurlijk mee in categorie 1.

Als je je inschrijft voor een trainingsuur, betekent het ook precies dat: je 
schrijft je in voor een uur. Niet voor een bepaalde trainer of een 
bepaalde groep.


PS mocht je je per ongeluk vergist hebben bij een inschrijving ? Geen 
nood….als je dan bij “Inschrijvingen” weer op dat uur klikt verschijnt 
ook de mogelijkheid “uitschrijven”, ook dit kan tm 16 augustus.

 


