
 

 
      Voorlopige trainingstarieven/categorie-indeling seizoen 2022/2023 

categorie geboren tussen 

tarieven STB Tarieven
 

ijshal 
2  

contributie
1 

veld-
training 

 
skeeler-
training 

 

fiets-
training 

 

ijstraining  

per training 

 
per training 

 

ijstrainingen 
totaal per 
training 

jongste pupillen 
(6 t/m 9  jaar) 

 

01-07-’12 t/m 30-06-‘16 €  26,40 € 25,- € 25,-  nvt €  20,- €  78,50 € 98,50 

oudste pupillen 
(10 t/m 12 jaar) 

 

01-07-’09 t/m 30-06-‘12 €  26,40 € 25,- € 25,- €  25,- €  20,- €  88,75 € 108,75 

junioren C 
(13 + 14 jaar) 

01-07-’07 t/m 30-06-‘09 €  26,40 € 25,- € 25,- €  25,- €  20,- €  109,- € 129,- 

junioren B 
(15 + 16 jaar) 

01-07-’05 t/m 30-06-‘07 €  26,40 € 25,- € 25,- €  25,- €  20,- €  109,- € 129,- 

junioren A 
(17 + 18 jaar) 01-07-’03 t/m 30-06-‘05 €  31,40 € 25,- nvt €  25,- €  25,- € 124,50 (di/vrij) 

€ 185,60 (wo) 
€ 149,50 (di/vrij) 
€ 210,60 (wo) 

neo-senioren 
(19 t/m 22 jaar) 01-07-’99 t/m 30-06-‘03 €  34,10 € 25,- nvt €  25,- €  25,- € 124,50 (di/vrij) 

€ 185,60 (wo) 
€ 149,50 (di/vrij) 
€ 210,60 (wo) 

Senioren 
(vanaf 23 jaar) geboren vóór 01-07-‘99 €  34,10 € 25,- nvt €  25,- €  35,- € 124,50 (di/vrij) 

€ 185,60 (wo) 
€ 159,50 (di/vrij) 
€ 220,60 (wo) 

 

1 
De contributie is inclusief de afdracht aan de KNSB. Voor het seizoen 2021/2022 waren de onderstaande bedragen van toepassing. Voor het seizoen 2022/2023 

moeten deze nog definitief door de KNSB worden vastgesteld. 
Actieve sporters t/m 18 jaar  € 6,40 
Actieve sporters 19 jaar en ouder € 9,10 
 
2 
Dit zijn de bedragen voor het seizoen 2021/2022. Voor het seizoen 2022/2023 moeten deze nog definitief door de Elfstedenhal worden vastgesteld 

 
Voor leden die geen training volgen (donateurs) geldt dezelfde contributie als vorig seizoen (pupillen/junioren B-C € 20,-, overige leden € 25,-)  
 
Naast bovenstaande bedragen wordt aan iedere trainingspashouder € 10,- in rekening gebracht als bijdrage aan het Gewest Fryslân. Dit is dus van toepassing 
voor degene die één of meerdere ijstrainingen volgt. Dit bedrag is ongeacht het aantal. 
 
Wanneer je de toegangspas kwijt bent of je hebt nog niet eerder een pas gehad dan moet je hiervoor éénmalig €5,- borg betalen. Schaats je op beide banen, dan 
moet je twee passen aanschaffen. 
 
Leden die wedstrijden willen rijden moeten zelf een licentie bij de KNSB aanvragen, zie: http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie 
Wanneer je geen wedstrijden rijdt is een licentie niet verplicht. 
Voor het seizoen 2021/2022 waren de onderstaande bedragen van toepassing. Voor het seizoen 2022/2023 moeten deze nog definitief door de KNSB worden 
vastgesteld.  
Tarieven licenties):    t/m 12 jaar € 11,25  13 t/m 18 jaar € 25,30 19 jaar en ouder € 42,15 
Wedstrijddaglicenties (1 dag geldig) tot 18 jaar: € 5,-  18 jaar en ouder € 7,50 

http://knsb.nl/algemeen/wedstrijdlicentie

