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Beste SKN Vrienden
In deze tiende aflevering van onze nieuwsbrief blikken we terug op het afgelopen seizoen en de prima
prestaties van onze SKN-sporters.
Niki Wories won voor de tweede keer bijzonder verdiend de “SJOUKJE DIJKSTRA TROFEE” voor
kunstrijder/ster van het jaar. Onze Nederlands kampioene behaalde immers de finale zowel bij de Europese als
Wereldkampioenschappen, een prestatie van formaat. De KNSB Talenten prijs ging voor de tweede keer naar Kyarha van Tiel
door haar zeer goede prestatie bij de WK junioren. Ook willen wij graag Thomas Kennes noemen die bij zijn eerste deelname aan
het EK op een halve punt na de finale bereikte.
Uiteraard kijken we ook naar de wedstrijdkalender voor het seizoen 2016-2017. Wij zijn benieuwd naar de resultaten van Niki
Wories en Thomas Kennes die ieder door goed te presteren in de komende maanden natuurlijk deelname aan de Europese en
Wereld Kampioenschappen in respectievelijk Ostrava en Helsinki willen afdwingen én Niki zou Nederland bij de WK, wat de ISU
betreft, al kunnen plaatsen voor de Olympische Winterspelen 2018.
Het internationale wedstrijdseizoen is al op 24 augustus in St Gervais van start gegaan met de ISU Junioren Grand Prix. Kyarha
van Tiel stond gepland voor twee Junioren Grand Prix in Saransk(Rusland) en Dresden(Duitsland), maar heeft op dit moment last
van een rugblessure. Wij hopen dat ze snel herstelt en de draad weer op kan pakken, om iets later dit seizoen, net zo goed of
nog beter als in het vorige seizoen te kunnen presteren bij o.a. het WK Junioren.
Het is drie jaar geleden dat SKN het eerste Toptrainingskamp organiseerde. Inmiddels starten wij op 7 oktober op onze
thuisbasis De Haagse Uithof met de dertiende editie We zijn blij dat wij met dit initiatief het kunstrijden in ons land nieuw leven
hebben kunnen inblazen en daarmee de geselecteerde sporters een kans bieden in deze moeilijke technische sport verder te
komen. Wij wensen al onze SKNers in de vier leeftijdscategorieën een succesvol seizoen 2016/2017 toe.
Ik ben onze hoofdsponsor EURONICS en onze andere sponsors, donateurs, supporters, coaches en ouders dankbaar voor hun
inzet. Niet alleen steunen velen SKN financieel, talloze mensen spannen zich in ter ondersteuning van onze doelstelling het
Toptalent te laten schitteren en de sport internationaal weer op de kaart te zetten. Om dit doel te kunnen bereiken is geld, tijd
en energie nodig. Wij blijven volop bezig om nog meer sponsoren en donateurs te interesseren en het mogelijk te maken dat in
2018 eindelijk weer een Nederlands kunstrijtalent deelneemt aan de Olympische Spelen.
Tot slot laat ik u weten dat we onze sponsors, donateurs en supporters ook dit jaar weer zullen uitnodigen om tijdens de SKN
Toptrainingsstage begin januari één van de trainingen bij te wonen.
SKN houdt u op de hoogte.
Hartelijk dank voor uw steun!
Joan Haanappel

Voorzitter
www.sknfonds.nl

Instelling Raad van Toezicht bij SKN
Sinds 26 april jl. werkt SKN met een Raad van Toezicht (RvT). Hierin hebben zitting:
• Drs. A. L. A. M. (Guus) Smits (voorzitter)
• Esther Okker
• Julian Carroll.
Het bestuur is verheugd met hun toetreding. De RvT heeft met name tot taak het bewaken van en toezicht houden
op alles wat direct en indirect te maken heeft met het doel en beleid van SKN. Bovendien zorgt de RvT ervoor dat nu
en in de toekomst het gedachtegoed dat aan de basis ligt van SKN bewaakt wordt. Zij zijn een intern
toezichthoudend orgaan van onze stichting. De RvT komt tenminste 1 keer per jaar bijeen. Het SKN bestuur verschaft
hen alle benodigde gegevens die nodig zijn om deze functie optimaal te kunnen uitvoeren.

Esther Okker

Guus Smits

Julian Carroll

SKNers in het Nieuws
Niki Wories wint Sjoukje Dijkstra Trofee.
Wij feliciteren SKNer Niki Wories die net als verleden jaar uit handen van onze
Gouden Ambassadrice en bestuurslid Sjoukje Dijkstra de meest prestigieuze KNSB
prijs voor het kunstrijden heeft mogen ontvangen.
Niki heeft een bijzonder succesvol seizoen achter de rug met finale plaatsen bij
zowel de Europese als Wereldkampioenschappen.
Dankzij SKN hoofdsponsor Euronics traint Niki fulltime in Canada.

Kyarha van Tiel wint KNSB Talentenprijs voor de tweede keer
Kyarha van Tiel heeft tijdens het FSA kamp onder leiding van trainer Jerome Blanchard verrassend
voor de tweede keer de talentenprijs ontvangen. Deze prijs ging tot nu toe jaarlijks naar
aankomend talent. Kyarha kreeg de prijs eerder in 2013.
SKN feliciteert Kyarha die de prijs ontving voor haar uitzonderlijke 18de plaats bij de WK junioren.

Goed nieuws voor het Nederlandse ijsdansen
Voormalig SKNer Chanel den Olden wordt met partner Rodolphe
Sabatini uitgezonden naar twee ISU Junior Grand Prix wedstrijden.
Twee jaar geleden besloot Chanel liever te gaan ijsdansen. Na een
lastige start met name om de juiste partner te vinden is zij nu op de
goede weg. Chanel traint met haar partner bij de gerenommeerde
Franse coach Muriel Zazoui in Lyon.
Chanel en Rodolphe maakten bij hun eerste Junior Grand Prix verleden
week in st Gervais een hoopvol debuut. Met 88.14 eindigden ze op de
15de plaats.
Van 5.10 t/m 9.10 rijden zij hun tweede wedstrijd in Dresden.
Het is fantastisch dat ze na betrekkelijk korte tijd nu al de kans krijgen
zich internationaal te bewijzen. SKN wenst ze veel succes!

Geweldige geste van Lucia Settels: Zij wordt zelf donateur!
Lucia Settels heeft met haar Crowdfunding actie om in Chicago bij SKN
hoofd coach Chris Howarth te kunnen gaan trainen maar liefst €7.346
opgehaald! Een geweldig resultaat om van onder de indruk te zijn!
SKN is blij verrast door de fantastische geste van Lucia die €625 ervan
aan SKN doneerde…Chapeau en hartelijk dank Lucia!
Inmiddels zit Lucia al meer dan een maand in Chicago en mailt zij ons
dat de eerste weken fantastisch zijn geweest. Veel veranderingen, dat
wel, omdat zij moest wennen aan een nieuwe manier van trainen zowel
als een nieuw thuis en een nieuwe stad. Wat haar aanspreekt is de
super positieve energie die er bij iedereen hangt. Trainen in Chicago is
erg intensief en dat blijft ook zo de komende weken, maar hard werken is zeer de moeite waard. Ze kan zich goed concentreren
op het doel dat zij met deze trainingen wil bereiken en is hartstikke blij om daar te zijn, een geweldige kans!
Zij besluit met “Thanks aan iedereen die me geholpen heeft om dit mogelijk te maken” Lucia.

Isabella Smit in Superkids

Nadat verleden jaar Sophie Bijkerk( tweede plaats) en Kylie Loots
de finale haalden van Superkids is het dit jaar onze jongste SKNer
Isabella Smit (12) die meedoet.
Superkids begint vrijdag 2 september op RTL 4 u kunt Isabella
bewonderen in de tweede aflevering van 9 september.

Voor Daya Aerts geen wedstrijden dit seizoen
Daya Aerts besliste aan het einde van het voor haar zo succesvol verlopen ONK 2016 (brons
bij de junioren met 103.62) om een time out in te lassen.
Na heel goed wikken en wegen is ze nu tot de conclusie gekomen in ieder geval het komende
seizoen geen wedstrijden te willen rijden en dus ook uit SKN te stappen. Wél vindt zij
kunstrijden nog steeds de leukste sport die er is, dus wie weet….

Gast Baukje van Kuijlenborg nu volwaardig lid van de SKN Selectie
Nadat Daya Aerts na het afgelopen seizoen besloot een pauze in te lassen, heeft SKN Baukje
van Kuijlenborg uitgenodigd om als gast mee te doen aan het Maart kamp in Den Haag en het
zomerkamp in ’s-Hertogenbosch.
Nu Daya heeft besloten om uit SKN te stappen, hebben wij Baukje als volwaardig lid van onze
selectie opgeno

Baukje van Kuijlenborg

Zeer geslaagd zomerkamp!
Het SKN zomerkamp in ’s-Hertogenbosch was bijzonder motiverend en bovendien heel hard werken aan de conditie. Coach
Chris Howarth daagde de sporters behoorlijk uit en dit gaf ze vervolgens een goede start voor het begin van het seizoen. Ook
werd er met een zogenaamde hengel gewerkt om bij de moeilijke triples het juiste gevoel te krijgen waarna de sporters het
zelfstandig uit kunnen voeren. Al met al een zeer waardevolle en inspirerende trainingsstage.

Het SKN Team in het Sportiom ‘s-Hertogenbosch

Coach Chris Howarth met Sam Jansen

Aan het slot werd er aan SKN een heerlijke taart aangeboden door de SKNers van BKV

Geplande SKN Kampen 2016-2017

07 tot en met 13 oktober
03 tot en met 09 januari
19 tot en met 25 maart

2016
2017
2017

De Uithof
De Uithof
De Uithof

Den Haag
Den Haag
Den Haag

Meer Nieuws over SKNers, hun zomer-trainingen en de ISU Junior Grand Prix.
Linden van Bemmel over haar zomer beloond met deelname aan eerste Junior Grand Prix
Dit jaar begon ik mijn zomer trainingsperiode met de
jaarlijkse test bij SanTwee in Haarlem. Het ging lekker en het
was leuk om te ontdekken dat ik allround veel sterker ben
dan ik dacht ook wat conditie en sprongkracht betreft. Na
enkele weken trainen met mijn club FSA op de ijsbaan in
Alkmaar begon ik mijn eerste week zomervakantie helemaal
in stijl met het SKN zomer trainingskamp in ’sHertogenbosch! Ook dit keer was het een super leerzaam
kamp ! We concentreerden ons veel op het verbeteren en
het doorrijden van de korte kuren, en we hebben gewerkt
aan sprongen en pirouetten. Chris is altijd positief en dat
motiveert mij om nog harder mijn best te doen.
Na een paar dagen uitrusten in Frankrijk, weer terug naar
Nederland voor het volgende kamp: 2 weken in Utrecht met
FSA coach Jérôme Blanchard, elke dag een uur off ice en
drie uur op het ijs. Het was top!
Ondertussen voerde ik een succesvolle Crowdfunding
campagne om ook nog in Amerika te kunnen trainen. Het is
gelukt en ik ben net drie weken in Chicago op de Glacier ice
arena bij Chris Howarth geweest. De faciliteiten zijn daar
heel goed. Ik kon de hele dag trainen en kreeg privéles van
Chris, ook zijn er speciale coaches voor pirouetten, passen
en powertraining. Naast het trainen op het ijs deed ik ook
off ice training, ballet en stretch klas.

Linden van Bemmel met het San Twee team l. naar r.
Anieke Aarts, Tom Metselaar, Marije Hoogduin

Het ging super goed en ik ben veel vooruit gegaan, dat heeft
de bond gelukkig ook gezien want wat ben ik blij dat ik van
5-9 oktober mee mag doen aan mijn eerste ISU Junior
Grand Prix in Dresden, ik verheug me er enorm op!

Caya Scheepens gaat op nèt 14-jarige leeftijd naar haar eerste ISU Junior Grand Prix.
Caya heeft zich gedurende haar inspannende trainingszomer bijzonder goed ontwikkeld.
Behalve twee weken rust, die hard nodig was na de VTO kampen en het SKN zomerkamp,
heeft ze steeds doorgetraind. Eind Augustus was zij uiteraard ook bij de stage van haar eigen
trainer Thierry Cerez in het Duitse Bad Sascha. Daarnaast traint zij heel hard met Thierry in ’sHertogenbosch en het resultaat is geweldig.
Op 14 jarige leeftijd naar je eerste Junior Grand Prix is een droom die uitkomt. Ook is ze met
Off Ice heel hard aan de slag gegaan om krachtiger te worden. Niet alleen ging ze naar ballet
maar ze werkte ook twee maal in de week met een personal trainer. Caya rijdt haar ISU Junior
Grand Prix van 28 september tot 1 oktober in Tallinn (Estland)

Sam Jansen weer helemaal fit!
Nederlands Advanced Novice kampioene Sam Jansen is blij dat ze weer voluit
kan trainen nadat ze twee maanden uitgeschakeld was met een knieblessure.
Gelukkig is het weer verleden tijd maar het heeft haar een
trainingsachterstand opgeleverd. Dat is ook de reden dat haar trainer Jerôme
Blanchard besloten heeft haar niet bij de bond op te geven als mogelijke
kandidaat voor één van de ISU Junior Grand Prix. Hij vindt het voor haar dit
seizoen te vroeg.
Sam was een aantal weken geleden samen met Jerôme aanwezig in Andorra
bij het schaatskamp van de Spaanse wereldkampioen Javier Fernandez
.Interessant was dat de trainer van Javier, de Canadees Brian Orser op dit
moment de meest succesvolle trainer ter wereld, ook bij het kamp aanwezig
was. Voor Jerôme als coach een waardevolle ervaring.
Links Brian Orser rechts Javier Fernandez

Sam zal dit jaar bij het ONK uitkomen in de categorie junioren.

Sophie Bijkerk op de weg terug!
Sophie Bijkerk is in juli na het SKN kamp in het Italiaanse Selva Val di
Gardena begonnen aan haar buitenlandse trainingen. Tijdens het Ice Dome
kamp onder leiding van de bekende Duitse coach Michael Huth ( o.a. trainer
van Carolina Kostner)deed zij internationale ervaring op en werkte zij
langzaam aan een volledig herstel.
Na een val tijdens een training half februari jl., liep Sophie een
scheurtje/breuk in haar knieschijf op. Zij kon hierdoor ruim 1,5 maand niet
schaatsen en moest vanwege haar blessure het ONK missen, waardoor zij
haar titel als Nederlands Kampioene Advanced Novice niet kon verdedigen.

Sophie Bijkerk met coach Michael Huth

Sophie is nu druk bezig met het opbouwen van haar trainingen. Na eerst het SKN kamp (met een aangepast schema)
in Den Bosch te hebben voltooid, was Sophie dus in Italië. Daarna kwamen de VTO kampen in Dordrecht ,waarna
Sophie net als Sam naar Andorra vertrok om het trainingskamp van Wereldkampioen Javier Fernandez en zijn
Canadese coach Brian Orser bij te wonen. Een drukke zomer voor Sophie, die daarmee dus weer redelijk in de
running is.
Sophie zal dit jaar bij het ONK uitkomen in de categorie Junioren.

SKNer Kylie Loots vol goede moed het nieuwe seizoen tegemoet.
Kylie heeft een heel teleurstellend seizoen achter de rug nadat zij op 9
december 2015 gedurende een gymles op school geblesseerd raakte. Na
een onzekere periode kwam pas half januari via een MRI scan de
diagnose: vocht in en rond een pees aan de buitenzijde van de enkel. Er
werden rust en ontstekingsremmers voorgeschreven. Sportarts Edwin
Goedhart van de KNVB heeft vervolgens in samenwerking met de fysio
een plan gemaakt. Kylie moest o.a. hard werken aan het versterken van
haar beenspieren.
Na het hele wedstrijdseizoen gemist te hebben was Kylie begin mei
nagenoeg klachtenvrij en heel blij voor acht weken naar SKN hoofd
coach Chris Howarth in Chicago te vertrekken. Na Amerika ging het half
juli rechtstreeks naar ’s-Hertogenbosch voor het SKN zomerkamp
waarna een weekje rust. Daarna deed Kylie enthousiast mee aan het
zomerkamp van FSA-trainer Jerôme Blanchard in Utrecht en werkt zij
verder aan haar conditie met personal trainer Celia Pardo.
Kylie zal dit jaar bij het ONK uitkomen in de categorie Junioren.

Nederlands kampioene Basic Novice Maartje van Veen dit seizoen in de categorie Advanced Novice

Maartje van Veen heeft de hele zomer samen met haar coach Thierry Cerez hard
getraind. Zij moet net als Isabella Smit dit seizoen bij de categorie Advanced Novice
starten. Dit betekent o.a. voor het eerst twee küren rijden een korte en een lange
kür, een hele nieuwe uitdaging voor deze jonge sporters.
Wij wensen ze veel succes!

Maartje met Thierry Cerez

Verslag Thomas Kennes
Ik ben eind juli twee weken in Berlijn geweest om daar te
trainen met de Duitse Viola Striegler, zij is de bondscoach van
het Duitse solo rijden. In Berlijn stond ik dagelijks met tien
jongens op het ijs, trainen onder die omstandigheden is
geweldig.
.

Zo trainde ik onder andere met Olympiër Peter Liebers en vele
andere Duitse toppers uit de junioren en senioren. Ik trainde
drie ijsuren per dag plus een uur off ice. Deze twee
trainingsweken hebben mij erg gestimuleerd, omdat in
Nederland de afgelopen weken de onderlinge competitie voor
mij ontbrak. Ik hoop dat ik in de komende periode meer van
deze efficiënte trainingskampen mee kan maken!
Verder kijk ik enorm uit naar 2 weken trainingskamp in Bad
Sacha (Duitsland) met mijn eigen coach Thierry Cerez. Daarna
zal het wedstrijdseizoen weer van start gaan. Aankomend
seizoen zal ik deel gaan nemen aan Challenger series. Welke
wedstrijden precies is nog niet bekend. Ook ga ik zoveel
mogelijk nationale wedstrijden doen om goed in het wedstrijd
ritme te komen. Het einddoel dit seizoen is de finale op het
Europees Kampioenschap

Thomas Kennes met Viola Striegler

Bericht van Niki Wories uit Montréal

“Deze zomer is weer heel anders verlopen dan ik verwacht had.
Na een super seizoen waarin ik mij plaatste voor de lange kür
bij zowel bij de EK als WK moest ik eind juni geopereerd worden
aan een slijmbeursontsteking aan mijn enkel.
Na 2 weken op krukken te hebben gelopen ben ik met een
personal coach begonnen met kracht en conditie trainingen,
eind juli ben ik voorzichtig begonnen met schaatsen. Hoewel
mijn revalidatie nog niet volledig is hebben wij besloten om de
rest van mijn herstel en revalidatie in Canada te laten
plaatsvinden. 25 augustus ben ik daarom weer vertrokken
richting Montréal.
Komend seizoen hoop ik mij te kwalificeren voor de Olympische
Winterspelen in 2018. Heel hard werken dus! Ik wens iedereen
een heel fijn en goed seizoen en tot ziens bij de ONK!”
Niki xx

Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender voor het seizoen 2016-2017 kunt u vinden op onze website: http://sknfonds.nl/wedstrijdkalender/

Het Europees Jeugd Olympisch Winter Festival in februari 2017 (EYOF)
Van 11-18 februari 2017 wordt in het Turkse Erzurum het EYOF gehouden. Voor jonge
sporters de eerste kennismaking met de Olympische ervaring en een platform waar jonge
toekomstige sportsterren zich voor het eerst kunnen laten zien. Het is een Europees
evenement waar 49 NOC’s in de verschillende wintersporten participeren.
Twee jaar geleden was het SKNer Kyarha van Tiel die ons land bij het kunstrijden
vertegenwoordigde en verdienstelijk in de middenmoot eindigde. Ook had zij de eer de
Nederlandse vlag bij de opening te dragen. Binnen SKN zijn er nu een aantal rijdsters die in het
profiel passen wat leeftijd betreft, wij zijn dus benieuwd naar de selectie- criteria. Het is in elk
geval een mooi moment om de jeugdige sporters te motiveren.

Kyarha van Tiel

Coach Chris Howarth over zijn eerste ervaringen met SKN

“Joan and I have been friends for many years, we first met in Paris
when we were both working for Eurosport. We had many deep
discussions about various topics after the events, usually over a glass
or two of red wine, it was always great fun!
When Joan asked me if I would be able to join the SKN Team at the
end of last year I was thrilled. I obviously knew about the foundation
and the incredible work that Joan and her team were doing for Dutch
figure skating and to be honest was honored to have received the
invitation.

l. naar r. Thomas Kennes, Kylie Loots, Chris Howarth en Kyarha van Tiel

I have done three camps now and have enjoyed every minute of each camp. The enthusiasm of the skaters makes every session a
joy and it has been great working with their coaches too. I knew coming into this that I had big shoes to fill so it was an exciting
challenge.
In only three years SKN has achieved so much, the results of the last season speak for themselves. I know that with the continued
support of the sponsors, the work of Joan and her team and the dedication and drive of the athletes and their coaches, SKN will
continue to improve the level of figure skating in Holland. It is certainly exciting times for Dutch figure skating”!

Onze website is vernieuwd
“De SKN website is omgezet naar Wordpress, de volledige website is nu responsive en dus ook op je mobiel of tablet te bekijken.
Ook is hier en daar het ontwerp opgefrist, de rode accenten hebben bijvoorbeeld plaatsgemaakt voor roze accenten die beter
aansluiten bij het logo van SKN. www.sknfonds.nl
Lieve groet,
Inge”

Inge Lub heeft vijf jaar geleden onze website opgestart en heeft al die tijd als vrijwilliger/donateur paraat gestaan. Door
veranderde omstandigheden ( gezinsuitbreiding) heeft ze nu tijd te kort en verliezen wij haar helaas.
SKN is Inge heel veel dank verschuldigd !

Donateur Elsbeth Bon-Meijer overleden.
De Grande Dame van het Nederlandse jury-corps Elsbeth Bon-Meijer is in mei op 94jarige leeftijd overleden. Elsbeth was vóór
de tweede wereld oorlog samen met Ellen Danby-Burka de voortrekkers van het Nederlandse kunstrijden. Na de oorlog werd zij
internationaal jurylid en scheidsrechter van de International Skating Union (ISU) waarna zij ook in de tijd van Sjoukje en Joan
veel wedstrijden jureerde. Ook was zij jarenlang bestuurlijk actief binnen de KNSB. Elsbeth was een groot voorstander van SKN
en werd een belangrijke donateur, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn Zij leefde tot op het laatste moment intens met ons
mee.

Uitnodiging Sponsors en donateurs

SKN zal ook dit seizoen haar sponsors en
donateurs uitnodigen voor het bijwonen
van een training en een aansluitende
ontmoeting met onze sporters, Chris
Howarth en het SKN bestuur. Deze
ontmoeting staat gepland voor tijdens
het SKN trainingskamp in januari van 3
t/m 9 januari. Zodra het schema is
gemaakt, kunt u de uitnodiging tegemoet
zien.

Sponsor en Donateursdag 2016. L. Sjoukje Dijkstra met donateur Ronnie Tober R. onder
Hans van Zetten lid van ons Comité van Aanbevelingen verzorgde de presentatie

SKN Heeft Uw Steun Nodig!
SKN heeft afgelopen jaar veel te danken gehad aan de geweldige steun en financiële bijdragen van haar hoofdsponsor Euronics,
sponsoren, donateurs en supporters. Zonder deze steun lukt het ons niet. Wij vinden het fantastisch dat zij het Nederlandse
kunstrijden een warm hart toedragen. Vele doelen zijn bereikt, waaronder het belangrijkste: betere prestaties.
Ook voor komend seizoen staan er weer 4 trainingskampen in de planning. Er zijn nog steeds voldoende dromen te
verwezenlijken, we willen immers dat onze Toptalenten zich blijven ontwikkelen en dat het ultieme doel, deelname aan de
Olympische Spelen in Zuid-Korea in 2018, gerealiseerd wordt.
Daarom vragen wij een ieder, onze sponsoren, onze donateurs, onze supporters en vrienden om ons te blijven ondersteunen.
Het is een lange weg naar de Top en daar is geld voor nodig! Wij hopen dan ook dat onze trouwe sponsoren en donateurs, maar
ook nieuwe vrienden van SKN, hun bijdrage willen blijven geven. U kunt al vanaf € 25,-- donateur zijn.
Op onze site (www.sknfonds.nl) vindt u alle informatie. Via de link hieronder kunt u zich direct aanmelden als
donateur/supporter en kan SKN en haar Toptalenten weer vol goede moed een nieuw jaar starten! En misschien wilt u ook uw
vrienden en kennissen wel informeren over SKN, om zo nog meer mensen te enthousiasmeren om ons te steunen
http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/
Natuurlijk kunt u uw donatie ook rechtstreeks overmaken op onze SKN bankrekening, RABO Bank te Haarlem, IBAN: NL60RABO
0154388734, o.v.v. bijdrage SKN Talenten 2015-2016
SKN heeft geen overheadkosten, geen betaalde directeuren en geen dure huisvesting of een eigen pand. Alle bestuursleden
doen hun werk zonder enige geldelijke vergoeding, maar wel uit liefde voor het kunstrijden. Alle binnenkomende gelden komen
direct ten goede aan de ontwikkeling van onze Toptalenten.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage aan SKN.

Wat heeft SKN Sponsors, Donateurs en Supporters te bieden?
1. De zekerheid dat men bijdraagt dromen en ambities van jonge mensen te
verwezenlijken
2. Vermelding in onze halfjaarlijkse nieuwsbrief, waarin verantwoording over de
stand van zaken wordt gegeven.
3. Vermelding op de website van SKN
4. Deelname aan een jaarlijkse door SKN te organiseren bijeenkomst, gekoppeld aan
een bijzonder evenement.
5. SKN heeft officieel de SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status
gekregen van de belastingdienst. Dit is goed nieuws voor sponsoren en voor de
stichting, want zodoende kunnen de financiële middelen optimaal besteed worden
aan het doel van de stichting, te weten het ontwikkelen van kunstrijtalent.
6. Bankrekeningnr - t.n.v. SKN te Haarlem IBAN nr: NL 60RABO 0154388734 BIC: RABO NL 2
7. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/

Huidige Donateurs
Indra Aerts, Jan Aerts, Elly Anakotta-Manuputty, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Bob Berkman, Ed van Biezen, Charlotte Bon, Elsbeth
Bon, Cari en Martijn Braun, Mea Braun, Julian Carroll, Fred van Dorp, Paul Engel, Anna Engel-Tetelepta, Jan van den Elshout Kunsthandel, Adie
Erkelens-Lamers, Henk+Troy Engelbracht Hunter, Jeannine Ferir, Jan Holleman, Robert Hund, Lydia Huveneers, Hennie Kuiper, Karin
Kraaijkamp, Ger van der Made, Theadora van der Made-Uniken Venema, Agnes Manuputty-Schröder, Sanne Meeder, Paul Meynen, Peter
Moormann, Helma Neppérus, Annemarie en Tom Okker, Zora Pattikawa, Leentje Pattikawa-Hehamahua, Clara Prinsze,

Herman Quarles van Ufford, Anton Rhebok, Jaap Rijks, Annelies Rijks-Schuil, Gerard T. Romijn, Jan R. Romke de Vries, Nini Scholtz-Braun, John
Settels & Sheila Robbie, Lucia Settels, Mart Smeets, Jan de Smet, Annie Smid, Theo en Lia Smit-Klozen, Priscilla en Claudia Smol, Arie van der
Spek, Willem Tates, Johanna Themelakis Dijkstra, Ronnie Tober, Wouter Toledo, Petra Veldhuis, Leo van Vliet, Mary Voeten, Anita van Wijk,
Marijcke Willink-de Langen, Decorette Zaandam, en verschillende anonieme donateurs.

Veel Succes!
Het seizoen 2016-2017 is begonnen! SKN wenst alle deelnemers aan de Nationale en Internationale
wedstrijden veel succes. Natuurlijk wordt ook gedurende dit seizoen het SKN-Toptalententeam weer opnieuw
samengesteld. Reden te meer om te knokken voor goede resultaten! Doe je best en grijp de kans om deel uit te
kunnen maken van het SKN-Toptalententeam. Veel Succes!
Stichting Kunstrijden Nederland
Architect Berlagerlaan 105, 2552 ZE, Den Haag
+31 6 20 16 81 48
info@sknfonds.nl
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