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Beste SKN Vrienden 

Mogelijk herinnert u zich nog het openingsbericht van onze nieuwsbrief van jl januari het eindigde 
met de opmerking: Nederland “klopt aan de deur” voor een kwalificatie bij de Olympische 
Winterspelen van 2022. Nu weten we allemaal wie er aan de deur klopte en voor wie de deur wijd 
openging, het was om de 16-jarige Lindsay van Zundert te verwelkomen die als eerste kunstschaatser 
sinds 1976 een kwalificatie voor Nederland won om aan de Olympische Winterspelen 2022 mee te 
doen. Ze bereikte dit met haar uitstekende prestatie bij de finale van de Wereldkampioenschappen 
in Stockholm op 26 maart. Wij komen hier uiteraard in deze Nieuwsbrief uitgebreid op terug. 

 
Traditioneel betekent het einde van de ISU Wereldkampioenschappen ook het einde van het kunstschaatsseizoen. Maar dit 
seizoen is helaas verre van traditioneel. Ons voorzichtig optimisme in december voor betere omstandigheden voor de rest van 
het seizoen, werd snel de kop ingedrukt, eerst met de annulering van ons SKN-trainingskamp in januari en later door hetzelfde 
lot voor ons kamp in maart. De meeste van de paar ijsbanen die vorig jaar van oktober tot december open waren, werden 
gedwongen weer te sluiten en de enige wedstrijd die in het hele seizoen in Nederland werd gehouden, was de International 
Challenge Cup in de Uithof in Den Haag. Het was verheugend en een knappe prestatie dat de KNSB in staat is geweest om deze 
wedstrijd doorgang te laten vinden, ook al was deze alleen toegankelijk voor de senioren.  
 
Een gevolg van de “Seniors only” Challenge Cup was dat er geen Nederlandse Kampioenschappen werden georganiseerd zo dat 
er ook geen wedstrijden waren voor de Basic Novice, Advanced Novice en Junioren en verder waren er dus ook geen 
wedstrijden om op te kunnen selecteren. Daarom heeft SKN geen selectie kunnen maken met nieuw talent voor komend 
seizoen. Ondanks al deze problemen en het gebrek aan wedstrijd en trainingsmogelijkheden gedurende een groot deel van het 
seizoen hebben onze SKNers en hun coaches zich op verschillende manieren en met veel innovatie zo goed mogelijk ingezet. In 
deze Nieuwsbrief lichten we een aantal van die activiteiten toe. 
Onze hoop blijft dat we het SKN Zomerkamp in juni of juli kunnen laten doorgaan en dat we halverwege de zomer goed op weg 
zijn naar een meer normaal trainings- en wedstrijdseizoen. 

 
Joan Haanappel 
Voorzitter 
 
SKN is 12 jaar geleden begonnen met een dubbel doel  

Ten eerste om kunstschaatsers te helpen "hun dromen waar te maken" én om het Nederlandse 
kunstschaatsen weer op het Internationale podium te zetten. Om die doelen te bereiken was er financiële 
en technische ondersteuning nodig. De afgelopen jaren zagen we de progressie steeds meer ontstaan 
zowel tijdens de SKN trainingskampen als bij de internationale wedstrijden en kampioenschappen. En nu 
maken we het mee: een belangrijke doelstelling het deelnemen aan de Olympische Spelen is gerealiseerd. 
Dit blijkt uit de recente successen van Lindsay van Zundert, die we met trots hebben kunnen steunen sinds 
haar SKN-selectie 4 jaar geleden op 12-jarige leeftijd. We zijn er zeker van dat haar prestaties tot nu toe 
een inspiratie en motiverende kracht zullen zijn voor onze jonge SKN-teamleden en alle andere 
kunstschaatstalenten in Nederland. 

SKN wil graag de vele honderden van onze volgers bedanken die Lindsay hebben gefeliciteerd met haar opmerkelijke 
prestatie in haar eerste jaar als senior! Ook zijn we bijzonder dankbaar voor de brede publieke erkenning van de 
belangrijke rol die SKN heeft gespeeld bij het helpen bereiken van dit stadium in haar sportcarrière.    



                         

                             
                                                           Onze eerste SKN-selectie 2013 

                           L naar R achterste rij, Lena Slagter, Florian Gostelie, Michelle Couwenberg, Thomas Kennes en Lucia Settels 
                    Tweede rij, Sophie Bijkerk, Kyarha van Tiel, Linden van Bemmel en Jildou van Vliet, eerste rij, Daya Aerts en Kylie Loots  
 
Dit alles was niet mogelijk geweest zonder de consistente steun van onze sponsors: Sylvia Tóth Charity Stichting, De 
Uithof, Gemeente Den Haag vanuit Den Haag Topsport, De Amsterdamsche IJsclub, Euronics , San Twee, FILA en 
Hoevevoorde Hotel Brasserie, plus natuurlijk onze supporters: Uniken Venema Motivatie Fonds, Soenar Chamid 
Sportfotografie, Alphatron en onze honderden individuele donateurs. Met deze financiële hulp kunnen we onze 
geselecteerde sporters ook volgend seizoen o.a. met onze vier SKN trainingskampen en hier en daar ook individueel 
blijven ondersteunen. En natuurlijk bedanken we ook de verschillende geronmmeerde trainers en choreografen én 
off-ice trainers die de afgelopen jaren hun bijdrage hebben geleverd aan SKN. Maar zeker ook alle huidige en oud-
SKNers die door hun inzet en ambitie en hard werken elkaar gestimuleerd hebben tot betere prestaties en resultaten 
te komen. Er is een belangrijke stap vooruit gemaakt en er moeten er nog vele gaan volgen! 
 
 

                          
                                                           Joan Haanappel en Kevin van der Perren met SKNers op de Uithof   



                         

 



                         

Ondanks beperkte mogelijkheden zien we toch veel vooruitgang bij onze SKNers. De rijders sturen ons regelmatig 
filmpjes toe van hun vorderingen, die wij de afgelopen maanden geplaatst hebben via SKN Facebook 

              
Nijne van Erp springt inmiddels een mooie dubbel axel   

 
 
 
                               
     Naomi Wessels was heel blij met het landen van haar eerste triple salchow 
      
 
 
                    Mikai van Ommeren heeft nu de triple flip én de combinatie dubbel axel triple  
                            toeloop goed onder de knie  
 

Emilia Soloukhin liet ook al een hele mooie triple salchow zien                       
 

                          Lois Libregts zagen we prachtige pirouettes draaien op buitenijs 
  
Wij delen graag hoe onze SKNers de laatste moeilijke maanden ervaren hebben en wat de 
trainingsmogelijkheden waren 

Naomi Wessels, trainen in coronatijd 

Schaatsen in coronatijd is best moeilijk. De ijsbaan in Den-Bosch waar ik train is al 
dicht sinds 15 december. Dit vind ik heel verdrietig. De KNSB en mijn club BKV 
hebben geregeld dat we drie dagen per week mochten trainen in Dordrecht. Het 
aantal uren ijs was veel minder, maar ijs is ijs en dat maakt mij blij. Door het WK 
shorttrack was Dordrecht twee weken in februari bezet maar toen ben ik gaan 
trainen in Breda. Ik vond het in deze maanden wel lastig want ik heb doelen die ik 
graag wil halen en als je zo weinig traint op het ijs, dan voelt het soms als of je stil 
staat.  

Nu train ik weer vijf dagen per week in Dordrecht maar het aantal uren ijs is nog 
steeds een stuk minder als normaal. Ik train daarom veel thuis en ik dans (buiten) bij 
een dansschool. Het gaat wel goed, want ik heb pas mijn eerste triple salchow 
geland en ik ga deze week starten met het maken van mijn nieuwe kür. 

Ik hoop heel erg dat er in het nieuwe seizoen weer wedstrijden komen. Ik heb het dit jaar echt gemist. Want 
wedstrijden schaatsen is het aller allerleukste. Schaatsen op muziek, make-up, haren, jurkje, het publiek en het elke 
wedstrijd verbeteren van je hoogste score vind ik zo gaaf.   

Voor de zomer heb ik nog geen plannen gemaakt. Ik wil heel veel maar door de corona is nog niks zeker. Ik blijf 
duimen dat de ijsbanen weer snel opengaan! Kan niet wachten om weer te trainen in Den-Bosch en op het kamp van 
SKN. Het zou heel tof zijn om iedereen van BKV en SKN weer te zien! 
 
Liefs Naomi 



                         

Nijne van Erp 

In het Sportiom in ‘s-Hertogenbosch ging de ijsbaan wéér dicht door de 2e coronagolf. 
Dus weer ontzettend balen, maar gelukkig mocht ik al vrij snel in Dordrecht gaan trainen. 
Daar werd de ijsbaan opengesteld door de KNSB voor de VTO-leden. Samen met mijn 
clubgenootjes train ik daar nu nog 5 keer in de week. 
Mijn fiets is dus alweer geruime tijd ingeruild voor vervoer met de auto naar Dordrecht. 
Verder heb ik ook nog off-ice samen met mijn clubgenootjes en oefen ik thuis met mijn 
spinner en andere off-ice attributen. 
Aan wedstrijden meedoen heb ik heel erg gemist. Voor publiek en jury schaatsen in een 
mooi pakje en laten zien waar je zo hard voor gewerkt hebt blijft het allerleukste! Ik zou 
afgelopen seizoen naar een nieuwe categorie, Advanced Novice, zijn gegaan, waar ik 2 
küren moet laten zien. Zo jammer dat het allemaal niet doorging. 
Maar gelukkig ging het WK senioren wèl door! Daar heb ik dan ook naar gekeken op tv en 
livestream. Hierdoor word ik super gemotiveerd. 
Ik hoop dat de ijsbaan in het Sportiom snel weer opengaat. Dan zal er wellicht ook ijs 

beschikbaar komen gedurende de zomervakantie en zal daar misschien ook wel het BKV kamp plaats vinden. Ook 
hoop ik dat de SKN kampen weer door kunnen gaan, want daar wil ik ook heel graag weer naartoe! Komende week ga 
ik choreografie lessen krijgen op zelf uitgekozen muziek voor mijn nieuwe korte kür! Hier verheug ik me heel erg op! 
 
De 2e Lockdown - december 2020 tot heden! Lois Libregts:  

Begin December hebben we nog in Tilburg kunnen trainen totdat de meeste binnenbanen 
weer dicht gingen. Gelukkig bleef de baan in Eindhoven open, waar de voorkeur van 
onze coaches Carine en Jorik ook naar uitging. We mochten ook de bubbel in 
Dordrecht in maar dat hield in minder ijs, niet naar school en dat is niet handig in een 
examenjaar.  
In Eindhoven kunnen we vrijwel ieder dag trainen alleen in de weekenden niet. De 
ijsbaan is buiten maar wel overdekt en het is best fijn om buiten te schaatsen. We zijn 
heel goed door blijven trainen, al moet ik wel rekening houden dat ik mijn knieën niet 
overbelast. Hier word ik goed in begeleid door de coaches maar zeker ook door mijn 
fysio Paul, waar ik iedere week naar toe ga. 
 
Gelukkig gaat het momenteel best goed en kan ik weer alles trainen. In de weekenden 
kunnen we op zaterdag naar Breda en ook dat doe ik geregeld. Al met al maak ik toch 

nog wel uurtjes en natuurlijk doen we ook off Ice trainingen op de ijsbaan maar soms ook online. Ook doe ik zelf 
geregeld yoga, ik ga joggen en train extra de buikspieren.  
 
Inmiddels hebben we een jaar geen wedstrijden, dat is bijna onwerkelijk. Maar het is zo en ik focus me nu op 
vooruitgang en verbetering.  
We hebben heel goed mee kunnen leven met Loena en Lindsay, dat is ook extra motivatie ook met de trainingen.  
Ik ben inmiddels met Jorik met nieuwe küren bezig en dat is altijd heel leuk.  
 
We zijn plannen aan het maken voor de zomer trainingskampen en daarom hoop ik dat we echt weer mogen reizen. 
We hebben natuurlijk Belgische trainers en de kampen zijn gepland in België en Slovenië. Ook hoop ik dat het SKN- 
Kamp weer door kan gaan. Ik kijk daar allemaal erg naar uit. Het maakt me niet uit als het betekent dat ik steeds zou 
moeten testen. Ik hoop dat de KNSB hier goed met ons in meedenkt, want het is toch belangrijk. Net als ik hoop dat er 
snel weer wedstrijden mogelijk gemaakt worden. We zijn tenslotte wedstrijd schaatsers. Maar ik hou van mijn sport 
dus ben ik heel blij dat we dagelijks kunnen trainen en aan vooruitgang kunnen blijven werken.  
Tav Corona blijft het goed uitkijken met elkaar en voor elkaar, zeker ook ten aanzien van het schaatsen. Het werkt in 
alles door, maar het is nu eenmaal hoe het is. We doen het eigenlijk heel erg goed met elkaar als team & club (TKV). 
 
 
 
 
 
 



                         

Mikai van Ommeren 

De afgelopen drie maanden bleef Mikai trainen in Genève. In Zwitserland werden ook bijna alle 
wedstrijden afgelast, zelfs het landskampioenschap ging niet door dit seizoen. Daarom miste Mikai 
dit jaar net als de andere SKNers wedstrijden en kijkt zij heel erg uit naar de competitiestart van 
het volgende seizoen. Deze maand is ze begonnen met het maken van nieuwe küren voor volgend 
jaar. Haar korte kür wordt van choreografie voorzien door de Russische Tatiana Prokofieva.  

 
Mikai heeft nog geen zomerplan omdat dit afhankelijk zal zijn van COVID-19-gerelateerde 
beperkingen, maar haar doel voor de zomertraining is om 5 triples en triple-triple onder de knie te 
krijgen. 
 

 

  Mikai met Tatiana Prokofieva 

Brief van onze jongste SKNer Emilia Soloukhin  

Hallo beste lezers, 

In deze moeilijke tijden train ik steeds op andere schaatsbanen. Onze ijsbaan in 
Wilrijk is een paar weken geleden gesloten omdat het financieel niet meer 
haalbaar was om open te blijven, we hebben wel veel tranen verloren. Dus nu 
moeten ik en alle andere kinderen gaan schaatsen op andere ijsbanen. Met het 
vele in de auto zitten verliezen we veel meer tijd dan anders en we moeten 
meestal meerdere keren op een dag van ijsbaan naar ijsbaan verplaatsen. Het ijs 
is ook aanmerkelijk duurder geworden. Soms moet ik even wennen aan het 

andere ijs maar ik ben heel dankbaar voor het ijs waarop ik kan oefenen en mijn trainer Ans Bocklandt die elke dag 
ons beter probeert te maken door overal waar mogelijk ijs te boeken!!! Ik leef van dag tot dag in de hoop dat er nog 
meer ijs zal te grijpen zijn om te kunnen oefenen! Gelukkig hebben we meerdere dingen op het programma staan zoals 
ijs, ballet, off ice en stretching. 
 
Ik weet nog niet hoe mijn zomer zal verlopen, maar ik hoop dat er wat leuke zomerkampen zullen zijn. Ik ben heel blij 
dat ik nog steeds in deze moeilijkere tijden kan trainen. Wel mis ik de wedstrijden hard want wedstrijden is zoiets 
speciaals voor mij. Dan kan ik mezelf op het maximum laten zien, en uiteindelijk draait sport om prestaties en 
wedstrijden dus mis ik die hard! Hopelijk gaat Corona snel voorbij maar ik mag er niet klagen want ik heb alles wat 
ik nodig heb om te kunnen trainen. 
 
Met dank aan mijn trainer Ans Bocklandt, mijn choreograaf Eef Bocklandt, Joan Haanappel Stichting, mama, papa en 
oma !!! 
Ik wens alle lezers veel sterkte en gezondheid in deze moeilijke tijden!!! Samen zijn we sterk!!! Veel groeten van mij!!! 
Hopelijk zeer snel tot ziens op de wedstrijden!  
 
Jullie Emilia  
 

Bericht van Melissa Hopman 

Na een lange tijd van niet volledig te kunnen trainen door pijn ben ik begin 
januari geopereerd aan mijn enkel. De operatie is goed gegaan, maar het herstel 
zal lang duren, veel geduld dus. Op dit moment ben ik bezig mijn enkel weer 
sterk en stabiel te maken. Half april zal er door de arts gekeken worden of ik 
weer langzaam het ijs op mag. 

Als alles goed hersteld zal ik waarschijnlijk rond augustus weer mogen springen 
op het ijs. Het is een lang traject tot volledig herstel, maar ik heb er alles voor over om weer pijnvrij wedstrijden te 
kunnen rijden. De focus voor de komende maanden is goed herstellen en opbouwen. Ik hoop na mijn herstel weer 
mooie wedstrijden te rijden. 



                         

Lenne van Gorp wordt nog steeds geplaagd door haar ernstige enkel blessure, beter nieuws is er helaas op dit 
moment niet te melden. We wensen Lenne natuurlijk heel veel beterschap toe! 
 
Thomas Kennes 
 
We verkeren allemaal nog steeds in een aparte situatie. Het leven is flink door elkaar geschud met vergaande 
gevolgen. Wij als topsporters zijn ook hard getroffen. Ik begin me steeds meer te realiseren dat het leven als 
topsporter kort is en uit kansen bestaat, maar naarmate je ouder wordt merk je dat deze kansen steeds moeilijker tot 
resultaten te brengen zijn, en dat de pandemie waar we nog steeds midden in zitten hier grote impact op heeft.  
Met frisse moed en energie ben ik in de zomer van 2020 toen er weer geschaatst kon worden aan mijn seizoen 
begonnen en nu is deze energie compleet omgedraaid door het seizoen wat ik niet heb kunnen doen.  
 

Korte samenvatting van mijn seizoen.  
Ik heb een nieuwe korte kür genomen en we zijn een andere richting op 
gegaan wat een uitdaging bleek te zijn. Mijn eerste wedstrijd die 
gepland stond was de NRW Trophy die ik tot mijn spijt heb moeten 
afzeggen wegens ziekte. Twee weken later stond er nog een wedstrijd op 
de kalender in Minsk, waar er voor de KNSB vormbehoud getoond 
moest worden voor deelnamen aan de EK eind januari.    
 
Aangekomen in Minsk na één dag trainen, kregen wij het verwachte 
nieuws dat het EK definitief afgezegd zou worden. Natuurlijk zag ik het 
wel aankomen maar het sloeg toch in als een bom. Voor mij was het EK 
afgelopen januari weer een wedstrijd waar ik me wilde bewijzen.  
 
De wedstrijd in Minsk heeft me geen succes opgeleverd en daarna kreeg 
ik de mokerslag en het dwong mij tot bezinning. Hoe nu verder? Dit is 
een vraag waar ik tot de dag van vandaag geen definitief antwoord op 
weet.  
 
Ik heb kort daarna besloten om een pauze te nemen met het trainers 

team wat destijds aan mijn zijde stond. Dit was een moeilijk besluit maar voor mij op dat moment het enige juiste.  Ik 
ben er nog niet over uit hoe ik mijn carrière als topsporter wil voortzetten en of ik dit nog kan realiseren.  
 
Ik ben op dit moment veel aan het lesgeven en daar haal ik erg veel voldoening uit. Trainer worden wilde ik al vanaf 
jonge leeftijd, eigenlijk zolang ik me kan herinneren. Werken aan het verwezenlijken van dromen en doelen van de 
generaties die gaan komen.  
 
Ik wil mijn bericht afsluiten met als eerste mijn felicitaties richting Lindsay van Zundert. Wat een prachtige prestaties 
ze geleverd heeft afgelopen seizoen met als eindklapper de 16de plaats op het WK, waar Lindsay voor Nederland een 
Olympisch ticket gehaald heeft.  
Daarbij ook mijn felicitaties richting SKN en in het bijzonder richting Joan. Hard werken en flink strijden loont. Hier 
heb ik enorm veel respect en waardering voor!  
 
Thomas  
 
Een brief van SKN-coach Kevin van der Perren aan onze sporters 

Beste SKNers 
 
We zitten nu al 12 maanden in deze pandemie.  Het wordt er voor onze sport zeker en vast 
niet makkelijker op.  Het treft ons allemaal.  Toch is het belangrijk de moed niet te laten 
zakken en vast vooruit te kijken naar de toekomst.  Een gezonde geest in een gezond 
lichaam gaat al een heel eind.  Probeer die conditie op peil te houden, probeer sterk en 
soepel te blijven, dan zal de rest zeker volgen eens we terug met zijn allen het ijs op 
kunnen. 



                         

 
Die tijd breekt hopelijk snel aan dus breng dat lichaam op orde zodat jullie er keihard tegenaan kunnen gaan! 
Wel belangrijk dat jullie het even opbouwen als jullie straks opnieuw kunnen starten, zodat je niet onmiddellijk weer 
tijd moet verliezen door blessures. 
Na alle regen komt zonneschijn… altijd! 
Houd de moed erin en blijf vooral positief en vooruitkijken. 
 
Work hard, Play hard! 
 
Sportieve groeten 
 
Kevin Van der Perren 
 
De definitieve Internationale doorbraak van Lindsay van Zundert als senior 
beloond met Olympische Kwalificatie voor Beijing 2022 
 
Vier jaargeleden selecteerde SKN de 12jarige Lindsay van Zundert, een hardwerkende toegewijde jonge sporter met 
veel talent. Vier jaar later weet Lindsay in het najaar 2020 iedereen te verbazen door bij de gerenommeerde 
Nebelhorn Trophy, haar eerste wedstrijd in de categorie senioren, in Oberstdorf zevende te worden. Daarna won ze 
overtuigend de NRW Autumn Trophy in Dortmund en kwalificeerde ze zich in februari in eigen huis “De Uithof in Den  
Haag” tijdens de Challenge Cup voor de WK in Stockholm waar ze de mogelijkheid kreeg zich te kwalificeren voor de 
Olympische Winterspelen 2022 in Beijing. 
  
Met een fantastische foutloze korte kür waar ze tot acht deelneemsters ná haar op de eerste plaats bleef staan, 
plaatste zij zich als 24ste voor de finale. 
Met startnummer één reed Lindsay een perfecte lange kür waar ze zelf ook heel trots op kan zijn en waarmee zij 
acht plaatsen in het WK klassement steeg naar de 16de plaats, een geweldige prestatie en niet alleen dat, het 
leverde ook een Olympisch ticket op voor Beijing 2022! Lindsay realiseerde deze geweldige prestatie met 57,72 voor 
de korte kür en met Personal Bests voor zowel de lange kür met 116,78 en 174,50 voor de totaalscore. Lindsay traint 
bij Carine Herrygers en Jorik Hendrickx. Zij hebben Lindsay op een zeer deskundige manier begeleid om dit prachtige 
resultaat te behalen. 
 
 

        



                         

 
 
 
Extra steun voor Lindsay van Zundert van de Sylvia Tóth Charity Stichting 

 
De Sylvia Tóth Charity Stichting die al sinds de oprichting van SKN bij onze stichting 
betrokken is, heeft vanwege de uitstekende prestaties van Lindsay van Zundert het 
afgelopen seizoen, extra financiële steun toegezegd. Hierdoor kan Lindsay een 
uitgebreid trainingsprogramma volgen en zich volledig concentreren op haar ambitie 
om deel te nemen aan de Olympische Spelen van 2022. 
 
Wij zijn de Sylvia Tóth Charity Stichting heel dankbaar voor deze extra steun. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                      
 

Sjoukje Dijkstra Olympisch Kampioene 1964,  
2 Regine Heitzer (AUT), 3 Petra Burka (CAN) 
   Het eerste live TV interview van Sjoukje Dijkstra en Joan Haanappel met Siebe van 

der Zee tijdens hun eerste Olympische Spelen in Cortina d’Ampezzo 1956 

 
 

Nederlandse Kunstrijdsters op de Olympische Spelen 
 

1952  Oslo, Norway   Alida Stoppelman (22) 
1956  Cortina d’Ampezzo, Italy Sjoukje Dijkstra     (12)  

              Joan Haanappel    (13) 
1960  Squaw Valley, USA  Sjoukje Dijkstra     (2)    

              Joan Haanappel    (5) 
1964  Innsbruck, Austria   Sjoukje Dijkstra     (1) Olympisch Kampioene 
1972  Sapporo, Japan   Dianne de Leeuw  (16) 
1976  Innsbruck, Austria  Dianne de Leeuw  (2) Zilveren Medaille 

 



                         

Veel media-aandacht voor de prestaties van Lindsay Zundert 

             

 



                         

Zonder U lukt het niet! 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en bijdrage aan SKN en zijn dankbaar dat zo veel sponsors, donateurs en 
supporters onze toptalenten in het kunstrijden willen ondersteunen met resultaat een Olympisch ticket voor 2022. 
Met uw hulp zullen we al onze geselecteerde rijdsters volgend seizoen en daarna kunnen blijven steunen. We zijn er 
zeker van dat de prestaties van Lindsay een inspiratie en motiverende kracht zullen zijn voor alle jonge talenten in 
onze sport. 
 
 

                                  

Maha Aitelberd, Maarten Auckerman, Rietje Beck-Skaar, Brigit Benders, Bob Berkman, Emmy Berkman, Ed van Biezen, Nicole 
van Biezen, Charlotte Bon, Vera van Brakel, Julian Carroll, Gerda Christian, Jacob van Dijk, Willem van Dijk, Rita van 
Doorenmaalen, Fred van Dorp, Jan van den Elshout Kunsthandel, Adie Erkelens-Lamers, Henk & Troy Engelbracht Hunter †,  
Jeannine Ferir †, Christine Grit, Rita Hissink, Jan Holleman, John Hoog, Robert Hund, Lydia Huveneers, Plony de Jong, Harry 
Klooster, Hennie Kuiper, Petro de Lange, Paul de Leeuw, Francien Löverink-Haanappel, Ger van der Made†, Joes Meester, 
Charlotte Meynen, Paul Meynen, Peter Moormann, Helma Neppérus, Lo van Noordwijk, Annemarie en Tom Okker, Maria Lopez 
Pekel, Clara Prinsze, Ferry Snellens, Annelies Rijks-Schuil, Bert Roosien, Nini Scholtz-Braun, John Settels & Sheila Robbie, Lucia 
Settels, Mart Smeets, Jan de Smet, Annie Smid, Marijke Snoeck, Theo en Lia Smit-Klozen, Priscilla en Claudia Smol, Arie van der 
Spek, Willem Tates, Hans ten Oever, Carole Thate, Johanna Themelakis-Dijkstra, Ronnie Tober, Wouter Toledo †, Theadora 
Uniken Venema, Petra Veldhuis, Leo van Vliet, Mary Voeten, Anita van Wijk, Marijcke Willink-de Langen, Hans van Zetten En 
verschillende anonieme donateurs                                                                                                                                                                                                                                                                          

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 nieuwsbrief ( 3x per jaar), 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 2U  
7. Voor een directe bijdrage via onze website klik hier http://www.sknfonds.nl/donateur-worden/               
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