
Jeugdzeilen Hellevoetsluis 
W.S.V. Haringvliet 

W.V. Hellevoetsluis 
W.S.V. Helius 

  

Voor actuele informatie zie www.jeugdzeilenhellevoetsluis.nl 

 

INSCHRIJFFORMULIER JEUGDZEILEN HELLEVOETSLUIS 2020 

Voor kinderen die de CWO diploma’s in de Optimist behaald hebben is er vanaf 2020 de Optimist 
Plusgroep. Voor deze groep is een speciaal programma samengesteld om nog meer lol te beleven in 
de Optimist. Spelenderwijs worden de vaardigheden verder ontwikkeld. Zo hebben we de intentie te 
gaan varen op stromend water en ander vaarwater in de buurt te bezoeken. Zie verder op de website. 

Gegevens cursist 

Naam :  .....................................................................................................  M / V 

Geboortedatum / plaats :  .....................................................................................................  

Adres :  .....................................................................................................  

Postcode en woonplaats :  .....................................................................................................  

Telefoon :  .....................................................................................................  

Mobiel (ouders) :  .....................................................................................................  

E-mail adres :  .....................................................................................................  

Jeugdlid van : WSV Helius  /  WV Hellevoetsluis  /  WSV Haringvliet 

Ouder(s) lid van : WSV Helius  /  WV Hellevoetsluis  /  WSV Haringvliet 

Bootnaam / zeilnummer : ......................................................................................................  

WA verzekering :  .......................................................... Polisnr. :  ...........................  

CWO diploma in bezit :  .......................................................... Zwemdiploma’s:   ..............  

 

Inschrijving CWO jeugdzeilopleiding 2020  

De kosten bedragen voor hele cursus € 130,- incl. zwembadles en lunch. Bij meerdere deelnemers per 
gezin betaalt de eerste het volle bedrag. De overige krijgen korting en betalen ieder dus €65,-. 

Ik schrijf mij in voor: 

O Zwembadles 14-03-2020 19:00 uur (verplicht voor CWO 1 deelnemers) 
O Beginnersgroep Optimist CWO 1 (minimumleeftijd 7 jaar per 1 januari 2020) 

o Optimist huren:  +€   80,- (6 beschikbaar, CWO1 groep gaat voor) 
o Eigen Optimist 

O Gevorderdengroep Optimist CWO 2 (CWO Jeugdzeilen 1 in bezit) 
o Optimist huren:  +€   80,- (6 beschikbaar, CWO1 groep gaat voor) 
o Eigen Optimist 

O Gevorderdengroep Optimist CWO 3 (CWO Jeugdzeilen 2 in bezit) 
o Alleen eigen Optimist 
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O Optimist Plusgroep (CWO Jeugdzeilen 3 in bezit (Jeugdzeilen 2 in overleg)) 
o Alleen eigen Optimist 

O Kielbootgroep CWO 1 (5 plaatsen beschikbaar) 
O Jeugdbootgroep (minimumleeftijd 11 jaar per 1 januari 2020. CWO Jeugdzeilen 2 in bezit) 

o Laser 4.7/Radiaal/Standaard 
o Eigen Laser 
o Laser huren:  +€ 105,- (2 beschikbaar) 

o Splash 
o Eigen Splash 
o Splash huren : +€ 105,- (2 beschikbaar) 

o RS-Feva 
o Eigen RS-Feva 
o RS-Feva huren: +€ 105,- (4 beschikbaar) 

o anders …………………………….. (in overleg) 

 

Ouderassistentie     Dringend gewenst!!!!!! 

Als ouder wil ik assisteren bij de volgende onderdelen: 

O Begeleiding tijdens zeilopleiding 
O Instructie zeilopleiding. Ervaring :  ............................................................................  
O Organisatie jeugdweekend 
O Hulp bij lunch in clubhuis 

Ik ben wel / niet in bezit van het klein vaarbewijs I. 

Ik ben wel / niet in bezit van marifoon bedieningscertifcaat (basis) 

 

Betaling 

De inschrijving is pas compleet na betaling van het lesgeld en inschrijving als jeugdlid. Dit dient te 
worden overgemaakt aan de penningmeester van de CWO opleidingscommissie: 

NL15 ABNA 0810 4037 65, tnv W.V. Haringvliet. 
o.v.v. naam deelnemer(s) 

Inleveren 

Stuur dit formulier uiterlijk 1 maart 2020 per e-mail naar Gerard Jonker e-mail: 
jeugd@wvhellevoetsluis.nl 
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Voorwaarden 

Deelname aan de jeugd(zeil)activiteiten geschiedt op vrijwillige basis en geheel op eigen risico. De 
organiserende verenigingen, instructeurs en begeleiders kunnen niet verantwoordelijk dan wel 
aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook. Op deze inschrijving is het 
“Gezamenlijk toelatingsbeleid deelname jeugdzeilen” van toepassing 
(www.jeugdzeilenhellevoetsluis.nl). 

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Er wordt een voorrangsbeleid gehanteerd voor 
jeugdleden waarvan de ouder of verzorger lid zijn van een van de aangesloten verenigingen. 

Er kunnen maximaal 60 kinderen worden ingeschreven. 

Deelnemers dienen vooraf aan de eerste les te voldoen aan / in bezit te zijn van: 

• WA-verzekering die dekking geeft op het beoogde vaartuig in het betreffende vaargebied. 
• Een complete Optimist (CWO opleiding). Zie www.jeugdzeilenhellevoetsluis.nl voor de 

uitrustingseisen. 
• Minimaal CWO Jeugdzeilen 2 diploma voor deelname aan Optimist Plusgroep of jeugd-

bootgroep 
• Jeugdlidmaatschap bij een van de volgende watersportverenigingen: WSV Haringvliet, 

WV Hellevoetsluis of WSV Helius 
• Minimumleeftijd 7 jaar (per 01 januari 2020) 
• Minimumleeftijd 11 jaar (per 01 januari 2020) voor deelname aan Jeugdbotengroep 
• Zwemdiploma B 
• Deugdelijk reddingsvest met kraag of zwemvest (zelf opblazende reddingsvesten NIET 

toegestaan). 
• Deugdelijke zeilkleding (droogpak of wetsuit van voldoende dikte, enz) 

 

Ondertekening 

De ouders/verzorgers verklaren hierbij kennis genomen te hebben van de voorwaarden voor 
deelname aan de jeugdzeilopleiding: 

 

 

 

 

 

 

.........................................................   ......................................................... 

Datum       Handtekening ouder(s)/verzorger(s) 
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De lesdata in 2020 zijn: 

Datum  Omschrijving 

14-03-2020 Ribvaren/Begeleiders. Start om 10:30h 

14-03-2020 Ouder bijeenkomst. Start om 14:00h 

14-03-2020 Zwembadles. Start om 19:00h 

29-03-2020 Les 1 

05-04-2020 Les 2 

10-05-2020 Les 3  

17-05-2020 Les 4  

24-05-2020 Reserve datum 

07-06-2020 Les 5  

13/14-06-2020 Jeugdweekend  

21-06-2020 Les 6  

28-06-2020 Les 7  

05-07-2020 Les 8  

12-07-2020 Les 9  

20-07-2020 Begin Zomervakantie  

28-08-2020 Einde zomervakantie  

06-09-2020 Begeleidzeilen. Start om 12:30 

13-09-2020 Begeleidzeilen. Start om 12:30 

20-09-2020 Begeleidzeilen. Start om 12:30 

27-09-2020 Begeleidzeilen. Start om 12:30 

 


