
 
 STV Eemsmond Opgaveformulier voor KNSB-Leden  
Iedereen die deelneemt aan trainingsuren op de 400-meterbaan, georganiseerd door de KNSB of 
het Gewest Groningen, is verplicht een KNSB-Baankaart aan te schaffen.  
De diverse leeftijdscategorieën worden voorgeschreven door de KNSB. Overgang naar een oudere 
categorie gaat steeds per 30 juni in. De vergoedingen voor baankaarten die STV Eemsmond 
ontvangt van haar leden, worden geheel afgedragen aan de KNSB en het Gewest Groningen.  
Ondergetekende wil KNSB-lid worden van STV EEMSMOND  
Naam : .....................................................................  
Roepnaam : .....................................................................  
Adres : .....................................................................  
Postcode / Woonplaats : .....................................................................  
Telefoon : .....................................................................  
E-mail : …………………………………………….  
Geboortedatum : .....................................................................  
 Bij meer kinderen uit één gezin, krijgt het 2e kind € 5,00 korting. Het 3e en daarop volgende 
kind krijgt € 10,00 korting. Dit geldt t/m Junior A.  
 
 De totale kosten (contributie van STV-Eemsmond, kosten KNSB-baankaart ) worden, tot 
wederopzegging, automatisch geïncasseerd van het opgegeven rekeningnummer.  
 
 Voor het maken van de KNSB-baankaart is een pasfoto benodigd. U kunt de pasfoto toesturen 
naar:  
 
STV Eemsmond  
p/a Meidoornweg 3  
9982 GM Uithuizermeeden  
 Na ondertekening kunt u het inschrijfformulier mailen naar  
 
stveemsmond.ledenbeheer@gmail.com.  
Datum : ........................................... Handtekening : ...........................................  



STV Eemsmond Vrijwilligers-Formulier  
STV Eemsmond heeft gelukkig veel vrijwilligers die zich voor de vereniging inzetten. Zonder 
deze vrijwilligers zou de club niet kunnen bestaan. De vrijwilligers helpen door het verzorgen van 
de schaatstrainingen, het assisteren en jureren bij wedstrijden en de EHBO-diensten.  
Ook het jaarlijkse Zomerkamp, de week in Inzell, de Elfdorpentocht en het Nederlands Pupillen 
Toernooi (NPT) worden door vrijwilligers georganiseerd. Tenslotte zijn er mensen die de 
clubkleding, de financiële administratie, ledenbeheer, werving nieuwe leden, de Nieuwsbrief, 
Website, sponsoring, enzovoorts op zich nemen. De club kan altijd enthousiaste mensen 
gebruiken.  
 
Wat kunt u verwachten?  
Vele handen maken licht werk. Daarom zoeken wij (recreant)leden, ouders, opa’s en oma’s voor 
allerhande werkzaamheden. Wij proberen de werkzaamheden zo overzichtelijk mogelijk te 
houden waardoor deze zo weinig mogelijk van uw tijd vragen. U kunt het formulier sturen naar 
stveemsmond.ledenbeheer@gmail.com.  
Naam : ..................................................................... man / vrouw  
Adres : .....................................................................  
Postcode / Woonplaats : .....................................................................  
Telefoon : .....................................................................  
E-mail : …………………………………………….  
Geboortedatum : .....................................................................  
 lid van STV-Eemsmond  
 ouder / verzorger van …..………………………………..…….……….  
 overig, namelijk ……………………………………………..…………  
 Ik wil niets doen.  
 Ik wil iets doen voor STV Eemsmond.  
 
Ik heb belangstelling voor:  
 Het verzorgen van schaats- / fiets- / skeeler- / looptraining  
 Organiseren van of assisteren bij wedstrijden  
 Volgen van een jury- of scheidsrechtercursus  
 Organiseren van of assisteren bij festiviteiten / zomerkamp  
 EHBO  
 Organiseren van of assisteren bij Elfdorpentocht  
 Organiseren van de week in Inzell  
 Organiseren van of assisteren bij het Nederlands Pupillen Toernooi (NPT)  
 Het coördineren van de jaarlijkse Grote Clubloten Actie  
 Voorzitter (of ondersteuning van)  
 Secretaris (of ondersteuning van)  
 Penningmeester (of ondersteuning van)  
 Ledenadministratie (of ondersteuning van)  
 Werven van adverteerders en sponsoren  
 Verzorgen van voorlichting en PR; werving nieuwe leden  
 Begeleiden van proefleden  
 Nieuwsbrief  
 Onderhoud website  
 Allerhande hand- en spandiensten  
 Overige werkzaamheden en/of opmerkingen: 
………………………………………….……………  
….………………………………………………………………………..………………….…………... 


