Voorwaarden bij het lidmaatschap van de Eindhovense Studenten
Schaatsvereniging
Isis
Aan het lidmaatschap van E.S.S.V. Isis zijn de volgende voorwaarden verbonden.
1. Sportkaart
Men dient in het bezit te zijn van een sportkaart. Studenten, AIO’s en OIO’s en
personen die met iemand uit voorgenoemde categorieën samenwonen kunnen een
sportkaart aanschaffen. Alumni kunnen in de vijf jaren die volgen op hun afstuderen ook
een sportkaart aanschaffen, de laatste vier jaar geldt een verhoogd tarief. Anderen
kunnen geen sportkaart aanschaffen en kunnen derhalve geen lid worden. Docenten en
medewerkers zijn ook uitgesloten van lidmaatschap. De sportkaart is te verkrijgen op
het Studenten Sportcentrum Eindhoven.
2. Contributie
De contributie van de Eindhovense Studenten Schaatsvereniging Isis bedraagt per
collegejaar € 39,50. Daarnaast gelden er indien aangevraagd middels
(her)inschrijving licentiekosten. Een specificatie van deze kosten zal bij herinschrijving
kenbaar gemaakt worden. Bij wijziging van deze kosten na herinschrijving door afwijzing
van selectielidmaatschap wordt contact met het lid opgenomen.
3. KNSB licentie
Niet alle leden van E.S.S.V. Isis zijn verplicht om een KNSB licentie aan te schaffen. Een
licentie is noodzakelijk voor het deelnemen aan gewestelijke wedstrijden. De houder is
via de KNSB automatisch aanvullend verzekerd tegen ongevallen tijdens trainingen en
wedstrijden die uitgaan van de KNSB of een vereniging die bij de KNSB is aangesloten.
Degenen die geen licentie nemen, zijn via Isis WA verzekerd tijdens trainingen en
wedstrijden die uitgaan van de KNSB of een vereniging die bij de KNSB is aangesloten.
Het bestuur noch de vereninging kan aansprakelijk gesteld worden voor enig persoonlijk
letsel dan wel schade opgelopen tijdens de voorgenoemde activiteiten. Naast het
aanvragen van de licentie moet er ook aangegeven worden aan welke andere disciplines
meegedaan gaat worden, zodat de gegevens naar de desbetreffende system
geëxporteerd kan worden. Onder deze disciplines vallen onder andere het
marathonschaatsen, shorttrack en inline-skaten. Hier zijn geen extra kosten aan
verbonden.
4. Betaling
De contributie en eventueel bijkomende kosten (zie punt 2) dienen bij (her)inschrijving te
worden voldaan. Het bedrag moet voor aanvraag van de licentie worden overgemaakt
naar de rekening van E.S.S.V. Isis of dit zal worden geïnd d.m.v. automatische incasso.
Bij overmaken graag onder je eigen naam bij betaling vermelden in verband met controle
van de bedragen. De kosten voor een wedstrijdlicentie voor de KNSB zijn te vinden op de
site van de KSNB.
5. Opzeggen van het lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap van de Eindhovense Studenten Schaatsvereniging
Isis dient volgens de statuten schriftelijk bij de secretaris te geschieden vóór 1 september
van het lopende kalenderjaar. Inschrijfformulieren en opzeggingen kunnen worden
verstuurd naar het volgende adres:
Eindhovense Studenten Schaatsvereniging
Isis p/a Studenten Sportcentrum
Eindhoven Onze Lieve Vrouwestraat 1
5612 AW Eindhoven
Of opzeggen via een email naar:
secretaris@essvisis.nl
6. Voorwaarden Licentiehouders

Het hebben van een wedstrijdlicentie bij E.S.S.V. Isis brengt een aantal voorwaarden
met zich mee. De vereniging is verplicht om juryleden te leveren voor een aantal
gewestelijke wedsstrijden per jaar. Het aantal te jureren wedstrijden is gebaseerd op
het aantal licentiehouders. Het is dan ook de bedoeling dat licentiehouders twee of drie
keer per jaar1 een jurytaak vervullen, zoals klokken, starten of EHBO.
Met het nemen van een wedstrijdlicentie bij E.S.S.V. Isis ga je akkoord met de
volgende voorwaarden:
1) Per gewestelijke wedstrijd wordt er door het bestuur één hoofdjurylid
aangewezen.
Hij of zij krijgt een lijst met de aanwezig geachte leden en de telefoonnummers
van het bestuur. In het geval van ontbrekende juryleden moet het bestuur
gewaarschuwd worden. De wedstrijdsecretaris staat ervoor in dat er ten tijde van
het begin van de wedstrijd altijd een bestuurslid bereikbaar is. Het bestuur kan
vervolgens contact opnemen met de wegblijver(s) en handelt het probleem
verder af.
2) Er zijn per wedstrijd zeven algemene juryleden, die onderling beslissen wie
welke taak doet. Zo kunnen ook niet-schaatsers taken vervullen, omdat voor
sommige taken (starter, hulpstarter) specifieke kennis vereist is.
3) De wedstrijdsecretaris maakt voor aanvang van het seizoen een juryrooster,
waarin staat aangegeven wie wanneer een jurytaak moet vervullen. Hierbij
worden de taken zo redelijk mogelijk verdeeld, maar het kan gebeuren dat
bepaalde personen vaker moeten jureren dan anderen.
4) Als er licentiehouders zijn die vrijwillige jurytaken ontplooien binnen het
Gewest, dienen zij dit zo snel mogelijk door te geven aan de
wedstrijdsecretaris. Hij of zij probeert hier dan rekening mee te houden bij
het maken van het juryrooster.
5) Als het jurylid niet kan op een bepaalde datum kan hij of zij wisselen met
andere licentiehouders, of kan hij of zij iemand anders vragen hem of haar te
vervangen. In het geval van een wissel is de andere licentiehouder
verantwoordelijk voor het vervullen van de jurytaak; in het geval van derden
(zowel leden als niet-leden) blijft het oorspronkelijke jurylid verantwoordelijk.
6) In alle gevallen vermeld onder 5) moet de vervanging worden doorgegeven
aan de wedstrijdsecretaris.
7) Bij het niet opkomen dagen van het jurylid (of een vervanger) wordt met gele en
rode kaarten gewerkt. De eerste keer wordt een gele kaart uitgedeeld en een boete
van 25 euro, te betalen aan E.S.S.V. Isis. Als men in hetzelfde seizoen nog een keer
niet op komt dagen krijgt men de rode kaart. Dit houdt wederom een boete van 25
euro in, en bovendien zal Isis het volgende seizoen geen wedstrijdlicentie meer
aanvragen voor die persoon. In alle gevallen –dus ook bij noodgevallen en
uitzonderingen- beslist de wedstrijdsecretaris van E.S.S.V. Isis.
7. Privacywetgeving
Sinds April 2018 is het voor alle leden mogelijk om kennis te nemen van ons privacy beleid.
Dit zijn een aantal afspraken en maatregelen m.b.t. de privacy, rechten en bescherming
van jullie persoonsgegevens. Volgende formulieren zijn opgesteld en terug te vinden op de
website.
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Geheimhoudingsverklaring
Privacyverklaring
Toestemmingsverklaring

Dit zijn indicatieve waarden. Normaal gesproken komt het aantal te jureren wedstrijden op 2 of 3 per jaar
uit, maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend

