
 

 

SCHAATSEN OP DE JAAP EDEN IJSBAAN! 
 
 
Geef je op voor schaatsen met les op de Jaap Eden IJsbaan in de Watergraafsmeer, Amsterdam.  Goed 
gekwalificeerde docenten verzorgen de lessen. De groepen worden op niveau en indien mogelijk op leeftijd  

ingedeeld. 
Bij de Amsterdamse Ski Vereniging kunt u 
schaatsen met het hele gezin. Al vanaf 6 jaar 
kunnen kinderen deelnemen. Middels leuke 
spelactiviteiten wordt hen het schaatsen 
aangeleerd en het seizoen wordt afgesloten 
met een schaatsdiploma. Ouders hoeven dus 
niet aan de kant te blijven staan, zij kunnen te 
gelijk schaatsen en dat is natuurlijk veel 
gezelliger. 
 
 

 
De Amsterdamse Ski Vereniging biedt het hele schaatsseizoen schaatsen met les aan, van oktober tot 
en met maart op de Jaap Eden IJsbaan, op zaterdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur. 
 
De Jaap Eden IJsbaan (www.jaapeden.nl) is (onder voorbehoud) open tot zaterdag 16 maart 2019. 
 
Tarieven seizoen 2018-2019 bij inschrijving en betaling:         per 1 jan. 2019 
Schaatsen met les volwassen (niet verplicht):      € 105 
Schaatsen met les 65+ en studenten (niet verplicht):      €  90 
Schaatsles (verplicht) jeugd 6 t/m 15 jaar:       €  80 
 
Uw schaatspas is ook geldig tijdens de publieksuren, handig wanneer je een zaterdag hebt gemist. 
De tarieven zijn inclusief lessen, ook als u daar geen gebruik van maakt. 
 
Bent u nog geen lid van de Amsterdamse Ski Vereniging (verplicht)?  
Tarieven lidmaatschap 2018-2019: 
Hoofdlid  € 20,00  
Gezinslid  € 15,00 
Volgend gezinslid     €  2,00 
 
 
Inschrijven kan via www.ski-amsterdam.nl/activiteiten/training, button "INSCHRIJVEN".                                                                                                                                                               
Eventueel per mail info@ski-amsterdam.nl o.v.v. uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum of per post 
middels onderstaande strook. 
Betaling op rekeningnummer NL72 INGB 0001 2870 78 t.n.v. penningmeester Amsterdamse Ski Vereniging, 
Diemen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------Aanmelding 
Schaatsen met les bij de Amsterdamse Ski Vereniging seizoen 2018-2019 
 
Naam(en)______________________________________________________M/V 

Adres_____________________________________________________________ 

Postcode_________________Woonplaats________________________________ 

Geboortedatum(s)___________________________________________________ 

E-mail adres________________________________________________________ 

Telefoon___________________________________________________________ 

Ik/wij wens(en) graag lid te worden van de Amsterdamse Ski Vereniging (verplicht):   

Student Ja/Nee                                                                                             

Opsturen naar Amsterdamse Ski Vereniging, p/a Galjoen 9, 1113 GP Diemen   


