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Aanmelden voor en toewijzing van een plaats in de bus naar Thialf 
 
De spelregels*: 

1. Alleen door tijdige betaling ben je zeker van een plaats in de bus. Toewijzing gebeurt in 
volgorde van betaling. 

2. Een AMVJ-lid kan 1 volwassen introducé meenemen. Kinderen t/m 12 hoeven – als er plaats 
is - niet eerst op een wachtlijst.  

3. Leden en kinderen t/m 12 krijgen tot twee weken voor de sluiting van de inschrijving – dus 
tijdelijk - voorrang,  introducés komen op een wachtlijst 

4. Vanaf twee weken voor sluiting van de aanmelding staat deelname open voor iedereen, 
introducés op wachtlijst kunnen deelnemen in volgorde van aanmelding. Zij bevestigen tijdig 
hun deelname door betaling 

5. De donderdag voor de zondag waarop we vertrekken is de laatste dag van aanmelding. 
6. Bij overtekening komt men op een wachtlijst, bij vrijkomen van een plaats gaan leden voor.  
7. Is er geen wachtlijst dan kan AMVJ schaatsen haar leden actief benaderen.  
8. Tijdens de gehele aanmeldingsprocedure geldt dat tot 75% van het aantal stoelen 

gereserveerd blijft voor leden. 
9. Kan men bij nader inzien niet mee dan is afmelden met restitutie van inschrijfgeld in principe 

mogelijk tot sluiting van de inschrijving.  
10. De toegewezen plaats is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
11. Betaling is contant in de Jaap 

 
Aanmelden  
Je kunt je plaats in de bus reserveren in twee stappen: 
 
1. aanmelden door een mail te sturen naar marydb@dds.nl met daarin: 

• je naam 
• mailadres 
• telefoonnummer (mobiel) 
• aantal kinderen tot en met 12 jaar 
• naam volwassen introducé(e)  

 
2. Je betaalt het verschuldigd bedrag bij de “AMVJ-balie” in de JAAP, na afloop van het AMVJ- 
schaatsuur. Pas als je hebt betaald ben je zeker van een plaats. Toewijzing gaat op volgorde van 
ontvangen betaling.  (zie ook de spelregels)  
 
Er zijn tussen 48 en 58 plaatsen – afhankelijk van de bus waarmee we gaan (50 of 60 pp). Betaal snel 
want dan pas ben je zeker van een plek. NB. lees ook de spelregels goed door, ter voorkoming van 
teleurstellingen  
 
Weer naar Thialf in data: 
 
tot 16 nov   aanmelding met voorrang voor leden, introducés komen op wachtlijst 
16 nov – 23 nov  deelname open voor iedereen,  introducés op wachtlijst krijgen, in volgorde 

van aanmelding, een plaatsingsbericht en bevestigen hun deelname door 
tijdige!! betaling. Ongelimiteerd vasthouden van een plaats is niet mogelijk. 

24 nov  aanmelding niet meer mogelijk, uitzonderingen zijn mede afhankelijk van het 
aantal dan nog beschikbare plaatsen. 

25 nov    12.00 uur: met de bus naar Thialf 
 
	
*	Het	bestuur	kan	in	voorkomende	gevallen	afwijken	van	deze	procedure	
	
	


