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membership
Nederlands
Bedankt voor uw interesse in de Amsterdam Skating Academy & Derby Club!
Wij heten u van harte welkom bij de meest vooraanstaande skate club van
Noord Europa, de thuisbasis van vele nationale en internationale kampioenen
in het kunstrijden, kunstrolschaatsen, roller derby, en roller hockey.
In deze brochure vindt u informatie omtrent het lidmaatschap, onze
huisregels, en de kosten.
English
Thank you for your interest in the Amsterdam Skating Academy & Derby
Club! We want to welcome you to the premier club of Northern Europe, home
to national and international champions in figure skating, artistic roller skating,
roller derby, and roller hockey.
This brochure will provide information regarding the membership, our internal
regulations, and membership fees and costs.
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registration
Nederlands
Bij het inschrijven als clublid betaalt u “registration fees”, dit zijn de eenmalige
inschrijfkosten voor het clublidmaatschap.
De registration fees zijn:
Leeftijd 4-11 jaar
Leeftijd 12-18 jaar
Leeftijd 18, en ouder

€100,00
€100,00
€150,00

Studenten aan het hoger onderwijs, of wetenschappelijk onderwijs, genieten
een apart tarief (als zij 18 jaar, of ouder zijn) van €110,00
English
When you register as a clubmember, we ask you to pay a onetime
registration fee.
The registration fees are:
Ages 4-11
Ages 12-18
Ages 18 and up

€100,00
€100,00
€150,00

Students enrolled at an University of Applied Sciences, or University, enjoy a
discounted fee, when 18 years or older, of €110,00
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annual dues
Nederlands
Clubleden betalen een jaarlijks honorarium (“annual dus”), aan het begin van
het clubseizoen (De start van Q1: Oktober/November/December).
De annual dues zijn als volgt:
Wedstrijd lid (Kunstrolschaasten)
Wedstrijd lid (Kunstschaatsen)
Wedstrijd lid (Roller Derby)
Wedstrijd lid (Roller Hockey)
Starters en recreatieve leden
Passieve leden (zoals officials, donateurs, etc.)

€75,00
€75,00
€75,00
€75,00
€60,00
€50,00

English
Clubmembers pay a yearly honorarium (annual dues), at the start of the club
season (the start of Q1: October/November/December)
The annual dues are:
Competitive member (Artistic rollerskating)
Competitive member (Figure skating)
Competitive member (Roller derby)
Competitive member (Roller Hockey)
Starters and recreational members
Non-skating members (officials, patrons, etc.)

€75,00
€75,00
€75,00
€75,00
€60,00
€50,00
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club activities
Nederlands
Club activiteiten, zoals trainingen (groepstrainingen, patches, privé lessen, en
choreografieën), worden per kwartaal (Q1/Q2/Q3/Q4) afgenomen. (Vooral
tijdens het wedstrijdseizoen, en tijdens de zomervakanties kan er afwijkend
per maand worden gepland, ook bij eenmalige activiteiten zullen andere
termijnen worden gehanteerd).
De activiteiten en diensten worden gedeeld op onze seizoens/kwartaal
planners
English
Club services and activities, such as training sessions (group classes,
patches, private lessons, and choreographies), are planned and booked per
quarter (Q1/Q2/Q3/Q4), during the summer period, during the competitive
season and in case of singular activities and events, different terms will be
used.
For all services and activities we refer to our seasonal class and practice
schedule, and activity planners.
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buddy system
Nederlands
Met het buddy systeem kunnen clubleden korting (tot 100%) genieten op club
activiteiten. Door het aandragen van nieuwe leden (die hen als hun Buddy
aanmerken bij de inschrijving) bouw je dit automatisch op. Welke activiteiten
in aanmerking komen voor korting (en opbouw) zijn terug te vinden in de
buddy brochure (op de ledenpagina).
English
Our buddy system allows club members to enjoy discounts (up to 100%) on
club activities. When you bring new members to the club (whom designate
you as their buddy) you automatically build credits. A list of which activities
allow you to build credit, as well as to which activities you can redeem it with,
is available in the buddy brochure (on the members page)
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