Jeugdzeilen 2015
Aanvraagformulier voor deelname jeugdzeilen
Naam ………………………

Voornaam …………………….. Geb. datum + plaats ………….……

Adres ………………………

Postcode ………………………. Woonplaats …………………………

Telefoonnr. ………………….

M / V

E-mailadres ……………...…….……

Mobiel nr. …..……………….

Eigen boot J / N

Boottype + naam …….……….……..

Soort Lidmaatschap
-

B1

-

B2

-

B3

-

B4

Contributie

Kinderen van 12 t/m 17 jaar
Slechts mogelijk indien ouders A1 of A2 lid zijn
Zelfstandig jeugdlid
Jongeren tot 18 jaar die zelfstandig (zonder ouders) lid zijn
Kinderen jonger dan 12 jaar
Slechts mogelijk indien ouders A1 of A2 lid zijn
Inschrijven op de wachtlijst jeugdzeilen

Verbond

€ 23,15

€ 9,85

€ 33,15

€ 9,85

€ 0,00
€ 20,00

€ 9,85

*Inschrijfgeld € 20,00 per kind
Indien men lid wordt na 31 augustus bedraagt de contributie 50 %.
Wijzigingen en opzeggingen dienen uiterlijk voor 1 januari schriftelijk aan het secretariaat te worden
doorgegeven.
__________________________________________________________________________________________

Jeugdzeil programma
Voor de jeugdleden heeft de vereniging een uitgebreid zeilinstructie programma.
Er wordt les gegeven in Optimisten en tweemansboten van de vereniging. In overleg met de
jeugdcommissie kunnen lessen ook in een eigen optimist of tweemansboot worden gevolgd.
Deelname aan het programma kan als het kind minimaal 9 jaar is bij aanvang van het zeilseizoen, lid van
de vereniging is (jeugdlid B2 of gezinslid B3 of B1) en in het bezit is van zwemdiploma A + B. Het lesgeld
bedraagt € 50,00.
Voorinschrijven jeugdzeilen kan in het jaar waarin een kind 8 jaar wordt.
Het inschrijfgeld bedraagt € 20,00 (geldt ook bij gezinslidmaatschap).
Voor gebruik van het verenigingsmateriaal (optimisten) bedraagt de vergoeding:
Kosten 1e jaar
€ 35,00
Kosten 2e jaar
€ 70,00
Kosten 3e jaar*
€ 110,00
Kosten 4e jaar en evt. volgende jaren*
€ 150,00
Kosten Laser Pico of Topaz (per persoon)* € 100,00
*Mits er een optimist of tweemansboot van de vereniging voor dat seizoen beschikbaar is aangezien
jeugdleden die het eerste of tweede jaar het programma volgen voorrang hebben.
__________________________________________________________________________________________
Datum aanvraag ……………………….

Handtekening ………………………………….

Voor aanvragers jonger dan 18 jaar dient één der ouders te tekenen

