UITNODIGING

Beste schaatsvrijwilliger,
Samen met het enthousiasme en de inzet van vele andere vrijwilligers bij
verenigingen, gewesten, secties of andere organisaties, draag ook jij als
vrijwilliger bij aan ons mooie schaatsland.
De KNSB wil daarom jou als vrijwilliger ook heel graag bedanken en nodigt je
uit voor de KNSB Vrijwilligersavond op 15 februari 2019 op Flevonice.Op
deze tweede KNSB Vrijwilligersavond kun je als schaatsliefhebber zelf op de
schaats genieten van het oer-Hollandse gevoel van buiten schaatsen op
‘natuurijs’.
Voor de eerste 500 vrijwilligers uit alle KNSB geledingen(1) liggen er 2 kaarten
klaar om te schaatsen op deze bijzondere locatie.
We gaan schaatsen tussen 18.30 en 21.00 uur en ontvangen je graag met een
welkomstdrankje!
Tevens wordt op 15 februari ‘s middags op Flevonice het ONK
marathonschaatsen voor Masters georganiseerd. Geïnteresseerden die naar
de KNSB Vrijwilligersavond komen, hebben ook ’s middag al gratis toegang tot
bezoek van het ONK Masters. Zelf schaatsen kan pas in de avonduren.
Aanmelden
Je kunt jezelf hier aanmelden voor 2 kaarten.
Na aanmelding ontvang je een week voor de Vrijwilligersavond de kaarten en
aanvullende informatie per mail.
Let op! Wees er snel bij want helaas kunnen slechts de eerste 500
aanmeldingen gehonoreerd worden. Neem je eigen schaatsen mee.
We hopen je te ontmoeten op Flevonice om samen een mooie schaatsavond
te beleven!
Vragen over deze uitnodiging kun je mailen naar lidmaatschap@knsb.nl.
Meer info over Flevonice en het ONK Masters.
Met sportieve groet,
Herman de Haan
Directeur-bestuurder

[1] Deze uitnodiging is verstuurd naar de actieve leden die door hun
vereniging bij de KNSB zijn geregistreerd als vrijwilliger én overige bij de
KNSB geregistreerde vrijwilligers bij gewesten, secties en commissies.
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