
   
 
Hallo aspirant HLSK-Deelnemer,      Ankeveen, 4 juli 2010 
 
Terwijl de mussen van de hitte van het dak vallen, vragen wij toch even serieus 
aandacht voor ..... Schaatsen op Natuurijs! De Stichting HLSK is namelijk inmiddels 
een feit. Het bestuur is druk doende de organisatie verder op poten te zetten. 
 

 
 
Daarbij hoort nu ook je definitieve aanmelding als Deelnemer. Er zijn drie opties: 
 

1. Als rijdende deelnemer betaal je voor 1 augustus 2010 het jaarlijkse bedrag 
van 25,- euro op Rabobank rekeningnummer 1286.03.623 ten name van de 
Stichting HLSK, gevestigd te Ankeveen, onder vermelding van je naam en 
woonplaats. Dit betreft de jaarbijdrage voor het héle komende winterseizoen 
2010/2011. 

2. Als niet-rijdende deelnemer betaal je voor 1 augustus 2010 het jaarlijkse 
donateursbedrag van 6,25 euro op Rabobank rekeningnummer 1286.03.623 
ten name van de Stichting HLSK, gevestigd te Ankeveen, onder vermelding 
van je naam en woonplaats. Voor dit bedrag krijg je gedurende het seizoen 
2010/2011 toegang tot alle berichtgeving, maar kun je niet mee op trips die 
onder de vlag van de HLSK worden georganiseerd. 

3. Als je afziet van deelname aan de HLSK, stuur dan s.v.p. een email aan onze 
penningmeester René Brandsma, rene.willy.brandsma@home.nl, met daarbij 
de opmerking dat je niet meedoet aan de HLSK. Je zult dan geen berichten 
(maar dus ook geen weerberichten van Max!) meer ontvangen. 

 
Mocht je pas later willen besluiten om deelnemer te worden, dan kan dat, maar er 
komt dan wèl een éénmalig inschrijfbedrag van 10,- euro bij voor álle nieuwe 
deelnemers ná 1 augustus 2010. Mochten er al 100 deelnemers zijn vóór jouw 
aanmelding dan kom je op de wachtlijst. 
 
Direct reageren en 25,- euro overmaken is dus de eerste winst voor de deelnemers 
van het eerste uur. 
 
René Brandsma,  Max Kohnstamm,  Rob Mulders, 
Penningmeester  Bestuurslid PR  Voorzitter 

Op 9 juni 2010 was de oprichting 
van de Stichting een feit. Van links 
naar rechts op de foto: René 
Brandsma (penningmeester), Max 
Kohnstamm (PR), Jelle van der 
Beek (notaris) en Rob Mulders 
(voorzitter). 
 
Adviseur Tom Nieuwenhuijsen en 
fotograaf Luuk de Vries blijven 
liever op de achtergrond, maar 
hebben onmisbaar werk verzet 
voor deze mijlpaal. 
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