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Commissie Jeugdzeilen 

Ileine Evers 
De Kweek 24a 
6741 ET  Lunteren 
M: 06-41274749 
E:   jeugdzeilen@zvbelterwiede.nl 
 

INSCHRIJFFORMULIER JEUGDZEILTRAININGEN 2017 
 

Naam    :  

Voornaam   : 
Voorletters   :  
Geboortedatum  : 

Geboorteplaats  :  
Adres    : 

Postcode + Woonplaats :  
Telefoonnummer  : 
E-mail    :  

Lid ZVB    :  ja/nee 
 
Ik schrijf me in voor de volgende training: 

(aankruisen wat van toepassing is) 

 

 Jeugdzeilen 1 09.30 – 12.00 uur 

 Jeugdzeilen 2 13.00 – 15.30 uur 

 Jeugdzeilen 3 09.30 – 12.00 uur 

 Zwaardboot 1  wordt alleen gegeven bij voldoende deelnemers 

 Zwaardboot 2/3 09.30 – 12.00 uur 

 Wedstrijdtraining Optimist  13.00 – 15.30 uur 

 Wedstrijdtraining Splash: Vrijdag 17.00 – 19.30 uur.  

Indien u niet beschikt over een eigen boot biedt de zeilvereniging beperkt de gelegenheid om 

een boot te huren. 

 

Kosten trainingen: 

 Jeugdzeilen 1: € 70,-  

 Jeugdzeilen 2: € 100,- Inclusief deelname aan de clubwedstrijden 

 Jeugdzeilen 3: € 110,- Inclusief deelname aan de clubwedstrijden. 

 Zwaardboot 1: € 70,-  

 Zwaardboot 2 en 3: € 110. Inclusief deelname aan de clubwedstrijden. 

 Wedstrijdgroep Optimist en Splash: € 60,- 

Alle bedragen zijn excl. jeugdlidmaatschap € 35.-, jeugdlidmaatschap tweede kind € 30,-. 

Voor de betaling van het cursusgeld ontvangt u een factuur. 

 

Data 2017 

 CWO trainingen: 26 maart droge les, 16 april, 23 april, 21 mei, 4 juni, 18 juni, 25 juni, 3 sept. 

 Wedstrijdgroep Optimist: 26 maart (theorieles), 16 april, 23 april, 4 juni, 18 juni en 25 juni 

 Wedstrijdgroep Splash Blue, vrijdag 14 april, 5 mei, 19 mei, 16 juni, 30 juni en 14 juli 

 Clubwedstrijden: 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus?, 17 september 

 Combi Noord Wanneperveen: 1/2 juli 

 

Voorwaarden: 

 De deelnemers doen mee geheel voor eigen rekening en risico. 

 De organisatoren, de trainers en andere bij de training betrokken personen kunnen niet 

aansprakelijk gesteld worden voor enige schade aan schip, aan opvarenden en aan boord 

aanwezige goederen, noch voor enige schade welke direct of indirect verband houdt met 

deelname aan de trainingen.  

 Wij verplichten dat iedere deelnemer verzekerd is tegen het aanbrengen van schade aan 

derden. 

 
0  Ik ga akkoord met de voorwaarden. 
 

 


