
Inschrijfformulier Jeugdzeilen WSV De Eendracht 
 
Naam leerling          Roepnaam 
 
Straat 
 
Postcode                 Woonplaats 
 
Telefoon                 E-mail adres 
 
Geboortedatum        Jongen/Meisje 
 
Leeftijd  
Zwemdiploma (Ja/Nee), namelijk                 
Ouders lid/begunstiger van WSV De Eendracht (Ja/Nee) 
Leerling heeft al eerder zeilles gevolgd bij WSV De Eendracht (Ja/Nee). Zoja, aantal jaren zeilles                                    
Leerling heeft al eerder zeilles gevolgd elders (Ja/Nee). Zoja, aantal jaren zeilles                                    
 
Bovengenoemde leerling wordt inschreven voor de: 

⃝ Woensdagmiddag - beginnersgroep  
Er wordt lesgegeven in optimisten. Deelname vanaf 8 jaar. 
Lestijd: 14:30-16:30 uur. 

⃝ Vrijdagavond - beginnersgroep /gevorderdengroep  
Er wordt lesgegeven in optimisten maar ook met gevorderden.  Deelname vanaf 8 jaar. 
Lestijd: 18:30-21:00 uur. 

⃝ Vrijdagavond - bottergroep - gevorderden 
Er wordt lesgegeven op een botter, de BU3. Deelname vanaf 12 jaar.  
De voorwaarde is voor de toelating op deze groep is een zeildiploma behaald elders of bij jeugdzeilen De 
Eendracht.  
Lestijd: 18:30 - 21:00 uur. 

⃝ Vrijdagavond - Splash groep – gevorderden  
Er wordt lesgegeven op een Splash. Deelname vanaf gevorderde minimaal 1 a 2 jaar zeilles.  
De voorwaarde is voor de toelating op deze groep is een zeildiploma behaald elders of bij jeugdzeilen De 
Eendracht.  
Lestijd: 18:45 - 21:15 uur. 

⃝ Zaterdagmorgen – beginners 
De zaterdagmorgen is een groep met beginners,  
Er wordt lesgegeven in optimisten. Deelname vanaf 8 jaar.  
Lestijd: 9:15-12:00 uur 

⃝ Zaterdagmorgen – Splash groep – gevorderden  
Er wordt lesgegeven op een Splash. Deelname vanaf gevorderde minimaal 1 a 2 jaar zeilles.  
De voorwaarde is voor de toelating op deze groep is een zeildiploma behaald elders of bij jeugdzeilen De 
Eendracht.  
Lestijd: 9:30-12:15 uur 

Leerlingen moeten de leeftijd van 8 jaar bereikt hebben. Tot en met de leeftijd van 14 jaar 
(16 jaar voor botter- en Splashgroep) is deelname mogelijk. Zeilen bij de WSV De 
Eendracht is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Dus bij verhindering afmelden bij één van de 
instructeurs.  
 

Plaats:     Datum:    
Handtekening ouders/verzorgers ............................................ 
(Ja/Nee) ik (wij) ben (zijn) als ouder(s) verzorger(s) beschikbaar als instructeur(s) / instructrice(s) tijdens de 
door mij (ons) opgegeven lesdag.  

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 



Inschrijving sluit 21 april Gelieve dit formulier zo spoedig mogelijk op te sturen naar:    
F.W. Dekkers , Bilderdijkstraat 31, 3751EW Bunschoten Spakenburg - Telefoon: 06-46752945 
U kunt het inschrijfformulier met foto ook e-mailen (voorkeur): jeugdzeileneendracht@gmail.com 
N.b: Inschrijven is alleen mogelijk door het volledig invullen en ondertekenen van dit formulier.  
S.v.p per leerling één formulier. Telefonisch inschrijven is om administratieve redenen niet mogelijk.  
 
Het lesgeld bedraagt € 85.00 voor leden en € 95.00 voor niet-leden. Gelieve het bedrag vóór 21 april over te 
maken op rek. nr NL92 RABO 0147.5499.49  van WSV de Eendracht Jeugdzeilen  onder vermelding van uw 
naam. Als u het lesgeld niet heeft overgemaakt, kunt uw kind niet deelnemen aan de les. 

 
Aandachtspunten: 

 Een goedgekeurd, passend en van naam voorzien reddingsvest (met kraag) is verplicht, bij alle 
weersomstandigheden (dus ook bij stralende zon en warm weer).  

 Zorg altijd voor droge, warme en waterdichte kleding; de watertemperatuur in voor- en naseizoen is 
vaak nog laag. Neem een extra stel droge kleren mee.  

 Zorg voor schoenen met antislip zool.  

 Meiden let op! voor je eigen veiligheid geen losse haren aan boord dus vergeet niet een elastiekje mee 
te nemen. Oorbellen zijn gevaarlijk en bovendien je kunt ze kwijt raken dus laat die ook maar thuis of 
in je tas.  

 Doe een koortje aan je bril, zodat deze niet overboord gaat. Geldt ook voor zonnebrillen.  

 Wanneer de zon weer gaat schijnen vergeet dan je zonnecrème niet. Op het water verbrand je snel.  
 
Aansprakelijkheid 
Ondergetekende verklaart dat WSV “De Eendracht” geen enkele aansprakelijkheid heeft ten aanzien van 
lichamelijk letsel, verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen. Tevens verklaart 
ondergetekende dat de door hen opgegeven deelnemers verzekerd zijn t.a.v. ziekte, ongevallen etc. tijdens de 
duur van de cursus.  
Ik, ouder/verzorger van bovenvermelde leerling, heb bovenstaande gelezen en verklaar door dit formulier te 
ondertekenen, of per email te verzenden, akkoord te gaan met de gestelde voorwaarden. 

 
 
 


