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Ten geleide 

De verenigingscontributie wordt jaarlijks op voordracht van het bestuur door de Algemene 
Vergadering vastgesteld. In de regel volgt de vereniging hierbij een contributieaanpassing op 
basis van de consumenten prijsindex (CPI), deze is echter als gevolg van de huidige 
energieprijzen erg hoog. Gelet op de kosten die HVHW dient te financieren uit de 
verenigingscontributie acht het bestuur een verhoging met gemiddeld 3% afdoende. In de 
Algemene Vergadering is echter wel een voorbehoud gemaakt t.a.v. doorberekening van een 
stijging van de verplichte KNSB bondsafdracht (tevens onderdeel van de verenigingscontributie). 
Deze bondsafdracht is inmiddels door de KNSB vastgesteld en leidt tot een stijging van 3€ per 
actief HVHW lidmaatschap. Beiden aanpassingen zijn verwerkt in de tarieven in onderstaande 
prijslijst.  
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PUPILLEN, geb 1-7-2009 en later 
 
Tabel  P1 : kosten van de losse componenten voor pupillen  
 

Wat: prijs in  € 
Inschrijfgeld voor nieuwe leden      7,50 
Verenigingscontributie bij 1 keer schaatsen per week   85,75 
Verenigingscontributie bij 2 keer schaatsen per week 117,50 
Verenigingscontributie bij 3 keer schaatsen per week 149,25 
KNSB-Abonnement voor jeugdschaatsuur op zaterdagmiddag op de 400m baan (Za3)   80,00 
Zaterdag-3 als KNSB-trainingsabonnement ipv jeugdschaatsabonnement, hetgeen, in 
combinatie met een licentie en betaling van het vastrecht langebaanwedstrijden, hetgeen 
de mogelijkheid geeft om mee te doen aan de KNSB-langebaanwedstrijden voor pupillen 
op zondagmorgen, evt ook nog deelname aan pupillen mass-start wedstrijden 

  100,00 

KNSB-Abonnement voor 1 shorttrackuur (Uithof, Z’meer, Dordrecht)  135,00 
KNSB-Abonnement voor 2 shorttrackuren (Uithof, Z’meer, Dordrecht )  225,00 
KNSB-Abonnement  voor langebaan trainingsuur op woensdag (WO1) , op uitnodiging  130,00 
KNSB-Abonnement  voor langebaan trainingsuur op WO1 + Vrijdag-1, op uitnodiging   220,00 
KNSB Passeerkaart voor ouder/verzorger voor het bijwonen van trainingsuren op de 
400m baan (geldig voor hele seizoen), per stuk 

 5,00 

KNSB Vastrecht voor deelname aan de KNSB-langebaan-wedstrijden op zondagmorgen    40,00 
KNSB Vastrecht voor deelname aan de pupillen-marathoncompetitie    25,00 
KNSB Vastrecht voor langebaan EN marathon    60,00 
Vervangingskosten Uithof toegangspas 400m baan (voor trainingsuur Wo1) bij kwijtraken 
(de 1e verstrekking is gratis, deze toegangspas wordt elk seizoen opnieuw geactiveerd). 

    5,00 

Administratiekosten voor oude leden die hun inschrijving na 13-8-2022 inleveren  
(niet van toepassing voor digitale aanmelding voor uitsluitend jeugdschaatsen ZA3 zonder 
shorttrack en zonder KNSB wedstrijden) 

  10,00 

Factuurkosten (als er geen incassomachtiging is afgegeven of als de incasso mislukt), voor 
elke persoon wordt er een afzonderlijke factuur gegenereerd ! 

     5,00 

Wedstrijdlicentie (zelf aan te vragen bij de KNSB, via website, prijs is afhankelijk van 
leeftijd, de leeftijd op moment van aanvragen telt) 

t/m 12 jr 11,75 
13jr en ouder 26,50 

Proeflessen, langebaan zat middag (ZA3) en/of shorttrack Uithof (woensdagavond),  
totaal 4x 

   20,00 
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Tabel P2 : prijzen voor diverse "pakketten" voor pupillen  
 
Totale kosten voor de meest voorkomende activiteiten, exclusief: 
• inschrijfgeld voor nieuwe leden (€ 7,50 ); 
• passeerkaarten voor ouders die trainingsuur WO1 willen bijwonen (€ 5,00 per stuk);   
• licentie voor deelname aan de KNSB-wedstrijden langebaan, marathon en shorttrack, zelf 

individueel aanvragen bij KNSB, via website, de kosten ervan zijn:  t/m 12 jaar € 11,75, 13 jr en 
ouder € 26,50 . 

• marathoncompetitie voor pupillen (€ 25 voor degenen die geen langebaanwedstrijden rijden 
en  € 20 voor degenen die wel KNSB langebaanwedstrijden rijden) 

• shorttrack regiocompetitie, inschrijfgelden via IDeal bij de aanmelding voor de wedstrijden  
• factuurkosten van € 5,00 voor degenen die geen incassomachtiging hebben afgegeven en voor 

leden waarbij de incasso mislukt om welke reden dan ook (onjuist rekeningnummer, tekort 
schietend saldo); 

• administratiekosten van € 10,00 voor bestaande leden die hun abonnementsaanvraag te 
laat inleveren  

 

activiteit(en) prijs in € 
1x pw jeugdschaatsen op zaterdagmiddag  165,75 

1x pw shorttrack  220,75 

1x pw zaterdagmiddag als trainingsabonnement +  deelname KNSB langebaanwedstr 225,75 

2x pw: jeugdschaatsen zaterdagmiddag  
+ 1 shorttracktraining  

332,50 

2x pw shorttrack 342,50 

2x pw: zaterdagmiddag als trainingsabonnement  + deelname KNSB langebaan 
wedstrijden  + 1 shorttracktraining  392,50 

2x pw Rookies-training op WO1 + VR1 + deelname KNSB langebaanwedstrijden  377,50 

3x pw: jeugdschaatsen zaterdagmiddag 
 + 2 shorttracktrainingen  

454,25 

3x pw: zaterdagmiddag als trainingsabonnement +  deelname KNSB langebaanwedstr  
+ 2 shorttracktrainingen  

514,25 

3x pw: Rookies-training op WO1  + VR1 + deelname KNSB langebaanwedstrijden  
+1 shorttracktraining  

544,25 
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JUNIOREN/ SENIOREN / MASTERS, geb VOOR 1-7-2009 
 
Tabel T1 : Verenigingscontributie HVHW  
 

 prijs in € 
 junioren C en B 

geb 1-7-2005 
t/m 30-6-2009 

junioren A 
geb 1-7-2003 
t/m 30-6-2005 

neo-senioren ,  
senioren en masters  
geb voor 1-7-2003 

Inschrijfgeld voor nieuwe leden 7,50 (alle leeftijden) 
Voor leden die deelnemen aan de ijstrainingen en evt ook aan de zomertrainingen: 
Contributie bij 1 keer schaatsen per week 85,75 110,50 
Contributie bij 2 keer schaatsen per week 117,50 148,50 
contributie bij 3 keer schaatsen per week  149,25 186,50 
contributie bij 4 keer schaatsen per week  181,00 224,50 
Contributie bij basislidmaatschap*, 
 voor passieve leden die niet meedoen aan 
welke (zomer)training dan ook en ook niet 
meedoen aan clubwedstrijden 

19,50 (alle leeftijden) 

 
* Het basislidmaatschap biedt de mogelijkheid aan iedereen die zich met HVHW verbonden voelt of 

daarin actief is, maar niet aan trainingen of wedstrijden meedoet, voor een relatief laag bedrag lid te 
zijn. Hiermee kan hij/zij deelnemen aan de algemene (sociale) clubactiviteiten en heeft stemrecht op 
de jaarlijkse algemene ledenvergadering. 

 

Tabel T2 : kosten van de abonnementen en inschrijving voor wedstrijden  
 

Kostenpost prijs in € prijs in € 

 junioren C en B junioren A, (neo-) 
senioren en masters    

abonnement voor WO3 op de 400m baan  125,00 

abonnement voor 1 trainingsuur anders dan WO3 op 400m baan   130,00 150,00 

abonnement voor 2 trainingsuren op 400m baan  220,00 250,00 

abonnement voor 3 trainingsuren op 400m baan 310,00 350,00 

abonnement voor 4 trainingsuren op 400m baan 400,00 450,00 

abonnement voor 1 shorttrackuur  135,00 155,00 

abonnement voor 2 shorttrackuren   225,00    255,00 

abonnement voor 3 shorttrackuren   315,00 355,00 

Rijd(st)ers die voor YF worden uitgenodigd en te kennen geven 
dat zij gebruik willen maken van de Do.1 trainingsperiode, dienen 
een abonnement voor tenminste één andere trainingsperiode te 
hebben aangevraagd 

90 als Do1 het 
2e abon is 

45 als Do1 het 
3e abon is 

100 als Do1 het 2e abon is 

45 als Do1 het 3e abon is 

  vervolg op pag 5 



2022 prijslijsten v1  PPC 2022 0703  pag 5 van 7 

Kostenpost prijs in € prijs in € 

 junioren C en B junioren A, (neo-) 
senioren en masters    

Deelname Uithof KNSB wedstrijden langebaan 60,00 80,00 

Deelname Uithof KNSB marathoncompetitie  45,00 65,00 

Deelname aan  Uithof KNSB langebaanwedstrijden 
EN Uithof marathoncompetitie 

85,00 115,00 

Deelname marathon-6-banen-toernooi (= inclusief deelname 
Uithof marathoncompetitie) , zonder langebaanwedstrijden nvt 90,00 

Deelname marathon-6-banen-toernooi (= inclusief deelname 
Uithof marathoncompetitie) , met langebaanwedstrijden nvt 140,00 

Vervanging van Uithof QR-code toegangskaart 400m baan (voor 
andere uren dan jeugdschaatsen ZA3) bij kwijtraken  
(de 1e verstrekking is gratis en deze kaart wordt elk seizoen 
opnieuw geactiveerd). 

5,00 

Omzetten van toegangspas 400m baan of ST-abonnement naar 
ander trainingsuur, per wijziging 2,00 

passeerkaart voor het als ouder/toeschouwer  bijwonen van 
trainingsuren 400m baan  (hele seizoen geldig, niet nodig voor ST-
uren) 

5,00   

administratiekosten voor oude leden die hun inschrijfformulier 
inleveren na 13-8-2022  10,00 

Factuurkosten indien geen incassomachtiging is afgegeven 5,00 

LICENTIES MOETEN INDIVIDUEEL WORDEN BESTELD BIJ EN 
BETAALD AAN DE KNSB,  
via de webshop, prijs afhankelijk van leeftijd op moment van 
aanvragen 

13 t/m 18 jaar:  26,50 
19 jaar en ouder: 44,00 
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Tabel T3  prijzen voor de meest voorkomende "pakketten" bestaande uit 
verenigings-contributie en KNSB-trainingsabonnement(en)  
ZONDER 

- Inschrijfgeld voor nieuwe leden (zie tabel T2),  
- Deelname aan wedstrijden (zie tabel T2 en T4), 
- Passeerkaart, (zie tabel T2), 
- Licentie (zie tabel T2 en T4), 
- Administratiekosten bij te late aanvragen (zie tabel T2), 
- Factuurkosten voor degenen die geen incassomachtiging hebben afgegeven (zie tabel T2). 

 
Leeftijdscategorie  

aantal en soort trainingen  
 

Jun B/C 

 
Jun A 

Neo-sen, 
Sen, 

Masters 

1 ijstraining per week 

1x pw op 400m baan op WO3   210,75 235,50 

1x pw op 400m baan op andere trainingsuren dan WO3  215,75 235,75 260,50 

1x pw shorttrack 220,75 240,50 265,50 

2 ijstrainingen per week 

2x pw op 400m baan  337,50 367,50 398,50 

2x pw shorttrack 342,50 372,50 404,50 

1x pw 400m baan (niet op WO3) + 1x pw shorttrack  382,50 422,50 453,50 

3 ijstrainingen per week 

3x pw op 400m baan  459,25 499,25 536,50 

3x pw shorttrack 464,25 504,25 541,50 

2x pw 400m baan + 1x pw shorttrack  504,25 554,25 591,50 

2x pw Shorttrack + 1 x pw 400m baan (niet op WO3) 504,25 554,25 591,50 
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Tabel T4 “pakketkosten” voor wedstrijddeelname (voor gehele seizoen)  
 

- wedstrijdgelden langebaan en marathon worden door HVHW in rekening gebracht 
- licentie = zelf afrekenen bij de KNSB via IDEAL. 

 
Leeftijd op 
moment van 
aanschaf 

Le
ef

tij
ds

 
Ca

te
go

rie
 

(O
N

G
EV

EE
R!

) 

Va
st

re
ch

t 
La

ng
eb

aa
n 

Va
st

re
ch

t 
M

ar
at

ho
n 

La
ng

eb
aa

n 
EN

 
M

ar
at

ho
n 

Li
ce

nt
ie

* licentie +  
LB-deelname 

licentie +  
MAR  
Deelname 
Uithof 
comp. 

licentie +  
LB deelname + 
MAR deelname 
Uithof comp 

t/m 12 jr P  40,00 25,00 60,00 11,75  51,75  36,75 71,75 

13 t/m 16 jr jC, jB 60,00 45,00 85,00 26,50  86,50  71,50 111,50 

17,18 jr jA 80,00 65,00 115,00 26,50 106,50  91,50 141,50 

19 jr en ouder NSM  80,00 65,00 115,00 44,00 124,00 109,00 159,00 

 
Leeftijdscategorie 2022-2023 
Pup  = geb 1-7-2009 en later,  
Jun C en B  = geb 1-7-2007 t/m 30-6-2009, 
Jun B  = geb 1-7-2005 t/m 30-6-2007, 
Jun A   = geb 1-7-2003 t/m 30-6-2005,  
Neo-sen en ouder = geb voor 1-7-2003 
 
*De licentieprijzen zijn gebaseerd op de leeftijd op het moment van aanschaf/ingangsdatum, de 
totaalprijs kan dus anders uitvallen dan de leeftijdscategorieën zoals hierboven omschreven. 
Met name degenen die jarig zijn in de zomerperiode, en qua leeftijd net op de grens zitten tussen twee 
prijsklassen van de licentie, kunnen bij de licentieaanvraag in een duurdere licentie-prijs/leeftijdsklasse 
vallen en straks bij de wedstrijden in de jongere leeftijdscategorie! 
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