Vlaamse Kunstschaatsen Bond vzw

VKSB COMMUNICATION NR 10

DATUM:22/12/2014

Onderwerp: Trainerslicentie 2015
Geachte secretarissen en trainers,
Bij deze wensen wij U te informeren omtrent het aanvragen van een trainerslicentie voor het
kalenderjaar 2015.
Deze licentie is geldig van 01/01/2015 tot en met 31/12/2015.
Alle trainers die een licentie willen, dienen op eigen initiatief een aanvraag in te dienen bij het VKSBsecretariaat. In bijlage vindt U het aanvraagformulier.
Om in aanmerking te komen voor een trainerslicentie 2015 dient U minimum in het bezit te zijn van
het Bloso-diploma ‘Aanvullende module kunstschaatsen’. Indien wij nog niet in het bezit zouden zijn
van uw diploma, vragen wij u, om uw aanvraag vlot te laten verlopen, ons een kopie mee te sturen
van uw hoogst behaalde diploma.
De bijdrage verbonden aan deze aanvraag blijft € 75,- (excl. verzekering).
Deze licentie is per discipline afzonderlijk aan te vragen. Er zal een onderscheid gemaakt worden in
een trainerslicentie voor solorijden, synchroschaatsen en ijsdans. Op het aanvraagformulier kan u
aanduiden voor welke discipline(s) u een licentie wenst aan te vragen. Hou hierbij rekening dat er
voor elke extra discipline ook opnieuw een volledige extra bijdrage zal aangerekend worden.
Elke trainer moet een verzekering BA hebben. Ook hiervan moet een bewijs voorgelegd worden.
Optioneel kan er gekozen worden voor een verzekering BA , U aangeboden door VKSB. Hiervoor
vragen wij een bijdrage van € 20,-. Gelieve dit dan duidelijk te vermelden op uw aanvraagformulier.
Gelieve de betaling over te maken op onderstaand rekeningnummer vanaf 01/01/2015. Bij betaling
te vermelden: "naam + trainerslicentie 2015”. Na betaling krijgt men een factuur van VKSB.
Na goedkeuring van Uw aanvraag èn ontvangst van Uw betaling, zal U zo snel mogelijk Uw
trainerslicentie 2015 ontvangen.
Hopend U met deze informatie van dienst te zijn,
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