
 

 
 
Geachte heer, mevrouw, 

Hartelijk dank voor uw interesse in een lidmaatschap bij onze vereniging.  

De Koninklijke Vereniging de Friesche Elf Steden heeft in 2015 onderzocht of het mogelijk is om alle leden bij 
een Elfstedentocht te laten starten. . De leden hebben zaterdag 20 december 2014 met grote meerderheid 
ingestemd met dit voorstel tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging in december. In het 
vorige ledenbeleid konden slechts de leden met startrecht bij elke Elfstedentocht starten en hadden de leden 
met een startkans slechts in een even of oneven jaar die kans. Nu het nieuwe ledenbeleid is aangenomen is 
het verschil tussen leden met startrecht en startkans verdwenen.  Elk lid dat op 1 juni 2014 ingeschreven was 
als rijdend lid mag meedoen aan de eerstvolgende Elfstedentocht 

Dit heeft wel als consequentie dat nieuwe leden op een wachtlijst worden geplaatst. Men kan zich het hele jaar 
aanmelden via bijgaand formulier. De aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst ingeschreven. 
Jaarlijks wordt het aantal opzeggingen bekeken en zullen de eerste mensen van de wachtlijst worden 
toegevoegd. In de Elfstedenbrief die elk jaar uitkomt in november, zal getoond worden hoeveel rijdende leden 
hebben opgezegd en hoeveel leden er dus doorschuiven van de wachtlijst. 

Om u als lid te kunnen inschrijven dient u minimaal 16 jaar* of ouder te zijn en verzoeken wij u de volgende 
formulieren ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren: 
 

 Aanmeldingsformulier lidmaatschap inclusief een originele pasfoto en doorlopende SEPA-
machtiging  

 Schaatsvaardigheidsverklaring (alleen voor een rijdend lidmaatschap) 
 * 16- en 17 jarigen hebben een handtekening nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger 

 
Toelichting schaatsvaardigheidsverklaring: 
Op grond van de privacywetgeving mogen wij geen namen van leden aan derden verstrekken. U zult daarom in 
uw eigen netwerk moeten zoeken naar twee leden van onze vereniging die uw schaatskwaliteiten kennen en 
de schaatsvaardigheidsverklaring willen invullen en ondertekenen. Dit mogen zowel leden met startrecht, 
leden met startkans als niet-rijdende leden zijn; met andere woorden iedereen die lid van onze vereniging is 
mag de schaatsvaardigheidsverklaring ondertekenen. 
 
Bij aanhoudende vorst en een toenemende kans op een Elfstedentocht raden wij u aan onze website 
(www.elfstedentocht.nl) goed te volgen. Voor de volledigheid wijzen wij u op de aansprakelijkheidsclausule in 
de statuten van de vereniging. De tekst staat onderaan deze brief. Op de internetsite staat ook het 
tochtreglement; wij adviseren u dit ook goed door te lezen. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u contact 
opnemen met onze vereniging via ons mailadres: info@defriescheelfsteden.nl 
 
Hoogachtend, 
Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden 
 
Tekst aansprakelijkheidsclausule 
 
Artikel 11 van de Statuten 
“Elk rijdend lid dat deelneemt aan een door de vereniging georganiseerde Elfstedentocht, hetzij aan de wedstrijd, hetzij aan 
de tocht, doet dat op eigen risico. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, daaronder 
begrepen overlijden en elke vorm van lichamelijk of geestelijk letsel, die een deelnemer voorafgaand, tijdens of na afloop 
van de Elfstedentocht zouden overkomen. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan, 
vermissing of diefstal van goederen die de deelnemer voorafgaande aan, tijdens of na afloop van de Elfstedentocht in zijn 
bezit heeft. De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt mede voor de door of namens de vereniging ingeschakelde 
vrijwilligers.  De herkenbaarheid van vrijwilligers wordt bepaald door het bestuur.  



 
 
 

 

 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 

 

Ondergetekende meldt zich aan voor het lidmaatschap van Koninklijke Vereniging 

De Friesche Elf Steden als 

 Rijdend lid* Lid wordt op volgorde van binnenkomst op de wachtlijst 

geplaatst (schaatsvaardigheidsverklaring verplicht invullen) 

 

niet rijdend lid* Ontvangt geen startbewijs voor Elfstedentocht 

*  aanvinken voor welk lidmaatschap u in aanmerking wilt komen. 

 

Hieronder uw gegevens a.u.b. invullen in blokletters: 

Achternaam  Voorletter(s)  

Geboortedatum  Geslacht  

Adres  Huisnummer  

Woonplaats  Postcode  

E-mailadres  Telefoonnummer  

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (incassant-nummer NL89ZZZ400009200000) om 

eenmalig een incasso-opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van € 11,35 voor eenmalige 

administratiekosten en de contributie van € 12,50 (Rijdend lid) of € 6,00 (Wachtlijst lid of Niet rijdend 

lid) voor het eerste lidmaatschapsjaar van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om die 

bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig onze opdracht. Als u het niet eens bent 

met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. Vraag 

uw bank naar de voorwaarden. Zorg voor voldoende saldo. 

 

IBAN-rekeningnummer   _______________________________ 

Datum     _______________________________ 

Handtekening  

 

Verder dient u de volgende stukken mee te sturen: 

 Eén recente originele pasfoto (op het vakje hiernaast plakken, niet nieten 

a.u.b.) 

 Voor een rijdend lidmaatschap dienen twee leden van de vereniging de 

schaatsvaardigheidsverklaring te ondertekenen. 

 

(N.B. door de vereniging worden geen adressen van huidige leden verstrekt). 



 

 

Doorlopende SEPA-machtiging 
 

 

De vereniging hanteert een systeem van automatische incasso voor de betaling van het jaarlijkse 

lidmaatschapsgeld. Dit geeft u de zekerheid dat het bedrag tijdig is betaald en voor ons is het veel 

eenvoudiger en goedkoper om te verwerken. 

 

Het lidmaatschapsgeld bedraagt voor rijdende leden thans € 12,50 per jaar. Voor wachtlijst leden en 

niet rijdende leden bedraagt het lidmaatschap thans  € 6, - per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks begin 

oktober worden geïncasseerd. Wijziging van het lidmaatschapsgeld geschiedt bij besluit van de 

Algemene Ledenvergadering. Als bij automatische incasso uw saldo ontoereikend blijkt te zijn, zult u 

door ons worden benaderd en in de gelegenheid worden gesteld om het lidmaatschapsgeld alsnog 

over te maken. Bij de inschrijving van de Elfstedentocht geldt als voorwaarde dat het 

lidmaatschapsgeld moet zijn betaald; anders kunt u zich niet inschrijven. 

 

Meer dan 95% van onze leden maakt gebruik van het automatische incasso systeem. Wij hopen dat 

het percentage nog verder zal toenemen. Wij verzoeken u daarom onderstaande machtiging volledig 

ingevuld aan ons te retourneren.  

 

Hoogachtend, 

Bestuur Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan 

Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden (incassant-ID: NL89ZZZ400009200000) om incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven en aan 

uw bank om het contributiebedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig onze opdracht. 

Dit bedrag zal jaarlijks begin oktober worden geïncasseerd. Als u het niet eens bent met deze 

afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 
IBAN-rekeningnummer: ……………………………………….……………………………… 

Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………………. 

Adres: …………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats: …….…………………………………………………………….. 

Land: …….……………………………………………………………………………………………. 

 

Datum:    Handtekening: 

 



 

Schaatsvaardigheidsverklaring 

 

Betreffende nieuw rijdend lid: 

Naam  Voorletters  

Telefoon  E-mail  

 

Ondergetekenden, leden van de vereniging, verklaren ervan overtuigd te zijn dat bovengenoemde 
persoon over een zodanige schaatsvaardigheid beschikt, dat hij/zij een Elfstedentocht daadwerkelijk 
zal kunnen uitrijden. Hierbij gaan zij uit van de volgende prestaties: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ondergetekenden verklaren tevens dat zij kennis hebben genomen van de tekst onder aan dit 
formulier. 
 
Verklaring 1 Verklaring 2 

Naam + voorletter  Naam + voorletter  

Lidnummer  Lidnummer  

Handtekening  Handtekening  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een lid kan maximaal twee verklaringen per jaar afgeven. 
 

Het bestuur van Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden gaat ervan uit, dat de leden zorgvuldig omgaan met het 
ondertekenen van deze verklaring. Bij ongeoorloofd handelen kan het bestuur op basis van artikel 6 lid 4 van de statuten 
een lid van de vereniging het lidmaatschap ontnemen, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen en/of 
bestuursbesluiten handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

 

 
 
 
 
 
 
Plak hier de kopie van de 

lidmaatschapskaart (1). 

 
 
 
 
 
 
Plak hier de kopie van de 

lidmaatschapskaart (2). 



 

Toestemmingsformulier jeugdleden (16- 
en 17 jarigen 

 

Hierbij geef ik als wettelijke vertegenwoordiger 
(ouder of voogd die het ouderlijk gezag heeft) 
toestemming dat ……………………………………….……………………………… (naam jeugdlid) 

zich inschrijft als lid van De Koninklijke Vereniging 
De Friesche Elf Steden. 

 
Datum: ……………………………………….…… 

Naam wettelijke vertegenwoordiger: 
…………….………………………………………….. 

 

 


