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Schaats en Inlineskate Vereniging Zeist   
Coördinatie G-skaten 
E mail: specialsports@sivzeist.nl 
 
 
  
 

PROGRAMMA G-SKATEN 2022 
 
 
Dit is ons zomerprogramma 2022 voor het G-skaten. Het is bedoeld voor kinderen en jongeren die 
willen inlineskaten, maar door een beperking niet gemakkelijk meekomen in een reguliere groep.  
 
Doordat we met kleine groepjes werken, kunnen we iedereen extra aandacht geven. Op deze manier 
willen we deze kinderen en jongeren de kans bieden om zoveel mogelijk te genieten van deze leuke 
sport! 
 
 
 
VOOR WIE, WANNEER EN HOE 
 

● Het G-skaten is voor kinderen en jongeren van 8 tot 16 jaar met een licht verstandelijke 
beperking, ontwikkelingsachterstand of een visuele beperking. Het is ook bij uitstek geschikt 
voor kinderen met bijvoorbeeld een vorm van autisme.  

● De lessen zijn in kleine groepjes van maximaal 3 kinderen per trainer of begeleider. Naast een 
ervaren trainer op skeelers zijn er altijd extra begeleiders op de baan voor assistentie. Alle 
trainers en begeleiders hebben ervaring met deze doelgroep. 

● Het G-skaten is op vrijdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur, tegelijk met de lessen jeugdskaten. 
De baan is niet publiek toegankelijk op dit uur. 

● Het G-skaten is bedoeld voor kinderen van 8 t/m 16 jaar. Ben je jonger of ouder, neem dan 
even contact op om te kijken of het voor jou geschikt is.  

● Bij het G-skaten leer je op jouw niveau de beginselen van het inlineskaten en kun je verder 
werken aan je techniek. Veiligheid en plezier staan bij alles voorop.  

● Kinderen kunnen meedoen aan wedstrijden speciaal voor de doelgroep. 
● Aan het eind van het seizoen kunnen de kinderen meedoen met de clubkampioenschappen. 

 
Weet je nog niet of G-skaten geschikt is voor jou? Je kunt altijd een proefles komen doen.  
 
 
 
LOCATIE EN LESTIJDEN 
 

● De lessen van het jeugdskaten zijn op skatebaan Blikkenburg, Filosofenlaantje 1 (achter Slot 
Zeist).  

● De eerste les is op vrijdag 8 april. De lessen gaan door t/m vrijdag 16 september.  
Op de volgende data is er geen les:  

o vrijdag 6 mei (meivakantie) 
o vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart) 
o 9 juli t/m 21 augustus (zomervakantie) 
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KOSTEN 
 
De kostenstructuur is hetzelfde als bij het jeugdskaten.  
 
● Iedereen betaalt het basislidmaatschap. Dit lidmaatschap geldt voor het hele verenigingsjaar, van 1 

april tot en met 31 maart. Als je in september doorgaat met schaatsen, hoef je dit bedrag dus niet 
nog een keer te betalen. 

● Daarnaast betaal je lesgeld. Het lesgeld is inclusief trainers- en materiaalkosten en de huur van de 
baan. 

● Nieuwe leden betalen ook éénmalig inschrijfgeld. Schaats je al bij ons of heb je vorig jaar 
meegedaan met het inlineskaten, dan is dit dus niet van toepassing. Voor broertjes of zusjes geldt 
een gereduceerd tarief. 

 
 
Voor iedereen: 

o Basislidmaatschap hele jaar (1/4/2022 t/m 31/3/2023)   € 35 
o Lesgeld bij één lesuur per week voor het hele inlineskate seizoen € 40 

 
Als je nieuw bent komt hierbij: 

o Inschrijfgeld (eerste gezinslid)      € 15 
o Inschrijfgeld (elk volgend gezinslid)     €   5 

 
Bij het G-skaten bestaat ook de mogelijkheid om een proefpakket van 2 proeflessen te nemen. Je 
betaalt dan €5 voor het proefpakket.  
 
 
KLEDING EN UITRUSTING 
 
Kleding 
Zorg dat je gemakkelijke kleding draagt tijdens het skaten, liever een trainingsbroek, lange 
sportbroek of legging dan een spijkerbroek. Let er verder op dat je armen en benen zoveel mogelijk 
bedekt zijn om schaafwonden te voorkomen als je valt 
 
We vragen iedereen tijdens de lessen een club T-shirt met logo en je naam te dragen. Deze heerlijke 
sportshirts zijn te koop in de maten XXS, XS, S, M en L. De kosten zijn €15 per stuk. Het skateshirt 
vraag je aan via de website www.sivzeist.nl door in te loggen.  
Kies dan: Website → Zomersport → Programma → Bestellen clubkleding 
 
De uitgifte van club T-shirt voor het jeugdskaten wordt gedaan door de kledingcoördinator, te 
bereiken op kleding@sivzeist.nl.  
 
 
Uitrusting 
Iedereen zorgt zelf voor skates en volledige bescherming. Wij stellen het dragen van een (fiets)helm, 
pols-, elleboog- en kniebescherming verplicht. Dat betekent dat je zonder deze bescherming niet 
kunt meedoen met de les. Voor noodgevallen en proeflessen hebben we een voorraad op de baan 
liggen waaruit je kunt lenen.  
 
 
DOORGAAN VAN DE LESSEN / AFMELDEN BIJ VERHINDERING 
 
Bij slecht weer vervalt de training. De trainer bepaalt dat en meldt vervolgens aan de ouders. 
De communicatie over de lessen gaat via mail, Twitter of Facebook en onze website www.sivzeist.nl. 
Voor noodgevallen is het daarnaast belangrijk dat we over een juist gsm-nummer en emailadres van 
iedereen beschikken. 
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Kun je een keer niet komen, meld je dan af bij Wil Brakkee per email op gsport@sivzeist.nl of (op de 
dag zelf) met een sms op 06-3626 3182. 
 
 
AANMELDEN & OPZEGGEN 
 
Aanmelden 
● Ben je al lid van SIVZ? Meld je dan zo snel mogelijk aan als je zeker een plek wil hebben, maar 

bij voorkeur uiterlijk 1 april in verband met de planning. Later instromen kan natuurlijk ook als er 
nog plaats is. De kosten blijven dan wel hetzelfde. Bij instroom vanaf eind juni gelden aparte 
tarieven, neem hiervoor contact op met de coördinator. Aanmelden kan via de website 
www.sivzeist.nl door in te loggen. Kies dan:  
Website → Zomersport → Programma → Inschrijven trainingen. 
 

● Word je lid van SIVZ? Schrijf je dan op www.sivzeist.nl eerst in als lid via dezelfde route als 
hierboven maar dan ga je naar ‘Ik word lid’. Nadat je de bevestiging van lidmaatschap en de 
inloggegevens hebt ontvangen, volg je de instructie hierboven. 
 

● Wil je een proefpakket G-skaten doen? Dat kan ook. Schrijf je dan op www.sivzeist.nl in via 
dezelfde route als hierboven maar dan ga je naar ‘Aanmelden proefles’.  
 

●  Heb je vragen over het aanmelden via de website, mail naar ledenadministratie@sivzeist.nl.   
 
● Na aanmelding en plaatsing ontvang je een factuur met een betalingsinstructie (bedrag en         

rekeningnummer). We verzoeken je vriendelijk om direct te betalen, zodat we de plaatsing 
definitief kunnen maken. 

 
Beëindigen lidmaatschap 
Wil je na dit jaar stoppen? Geef dit aan via de website (na inloggen) bij persoonlijke gegevens. Bij 
niet afmelden loopt je lidmaatschap automatisch door. 
 
 
BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS WELKOM 
 
Een vereniging als SIVZ draait volledig op vrijwilligers. Nu zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat 
velen een handje helpen, maar om ook in de toekomst te kunnen blijven draaien én om de taken 
beter te verdelen, willen we dit structureler oppakken. We vragen daarom alle ouders en leden vanaf 
juniorenleeftijd om een bijdrage te leveren. Dit kan op locatie zijn (bv. assisteren bij lesgeven, EHBO-
dienst, onderhoud, veegploeg) of in de organisatie (bv. coördinatie trainingen en wedstrijdjes). We 
vragen je serieus aan te geven waar jij een bijdrage aan kunt leveren, maar we zullen je ook actief 
benaderen. 
 
 
OOK VOOR OUDERS  
 
SIVZ biedt ook trainingsmogelijkheden voor volwassenen, van toerskaten tot de bostraining op 
zondag. Voor meer informatie en aanmelding, ga naar onze website. 
 
 
NOG VRAGEN? 
Voor verder vragen kun je terecht op onze site www.sivzeist.nl of bij Wil Brakkee via 
specialsports@sivzeist.nl of 06-36263182. 
 


