SPORTAGENDA 2021 – 2022
SCHAATSEN VB

Beste deelnemer,
Net als vorig jaar ontvang je ook dit jaar een sportagenda. Hierin staat informatie wanneer je
sport en algemene informatie over je sport. Elke sport heeft een eigen sportagenda. Als je
aan meerdere sporten deelneemt ontvang je meerdere sportagenda’s. Wist je dat de
sportagenda’s van alle sporten ook te vinden zijn op: www.sportstichtingdolfijn.nl ?
Leeftijd

Vanaf 12 jaar

Wanneer is er GEEN sport?

Plaats

IJsstadion Thialf
(IJshockeyhal)
Pim Mulierlaan 1
Heerenveen

27-12-2021

Kerstvakantie

03-01-2022

Kerstvakantie

21-02-2022

Voorjaarsvakantie

Tijd

19:45 – 20:45 uur

Wanneer

elke maandag
Van 25-10-2021
t/m
21-03-2022

07-06-2022 (19:30 – 21:30 uur)
Slotavond Sportstichting Dol Fijn Drachten

Bij afwezigheid of andere bijzonderheden kun je dit doorgeven aan de coördinator:
Bert Leeuwerink
Telefoon: 0512 – 54 42 02
Email: bert.leeuwerink@zonnet.nl

Voor de sportagenda, het laatste nieuws en wijzigingen van alle sporten, zie:
www.sportstichtingdolfijn.nl

Facebook

SPORTAGENDA 2021 – 2022
SCHAATSEN VB

Algemene informatie
Contributie
• De contributie voor SCHAATSEN VB bedraagt € 150,00 per sportseizoen (inclusief
vervoer tussen Drachten en Heerenveen).
• Bij deelname aan 2 of meer sportactiviteiten (per seizoen) ontvang je € 13,50
korting.
• Contributies kunnen per jaar, halfjaar of kwartaal (per acceptgiro of automatische
incasso) worden voldaan.
• Betaling per maand kan alleen via automatische incasso worden geregeld.
• Bij betaling (via factuur) wordt € 2,00 toeslag berekend.
Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging van lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk of per email (via ledenadministratie
of secretariaat) gemeld te worden en kan alleen voor 1 oktober of voor 1 februari.
•
•
•
•

Bij opzegging voor 1 oktober hoeft over het gehele seizoen geen contributie betaald
te worden.
Bij opzegging voor 1 februari dient tot 1 februari contributie betaald te worden.
Er wordt dan wel € 12,00 aan administratiekosten berekend.
Bij opzegging na 1 februari dient men het gehele contributie bedrag te betalen.

Wij wensen iedereen veel sportplezier toe!
Namens het bestuur,
Sportstichting Dol Fijn

Lucas Dries, voorzitter

Voor de sportagenda, het laatste nieuws en wijzigingen van alle sporten, zie:
www.sportstichtingdolfijn.nl

Facebook

