Inschrijfformulier

Ik schrijf me in als (meerdere opties mogelijk):
Lid van WRV Het Twiske
Donateur
Botenstaller (indien toestemming havenmeester/bestuur)
Naam van de boot:_______________________________________________________________________________________________________________________________
Trailer:

Ja /

Nee

Lengte:_______________________________________ Breedte:_______________________________________ Diepte:______________________________________
Ja /

In de winter liefst uit het water
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Ondersteunend jeugdlid tot 18-jaar
Actief zeilend jeugdlid tot 18-jaar, opleiding:
Jeugdzeilen I

Jeugdzeilen II

VOT

Wedstrijdtraining

Wedstrijdzeilen

Zeilervaring:

Geen

Wel: Diploma’s:_________________________________________________________________________

Wedstrijdzeilen:

Geen

Wel eigen Laser (Pico)

Achternaam:__________________________________________________________________________________ Tussenvoegsel:__________________________________
Voornaam: ______________________________________________________________________________________Voorletters: _____________________________ M / V
Adres: ___________________________ __________________________________ _________________________________________________________________________________________________
Postcode: _______________________________________________ Plaats: _______________________________________________________________________________________
Telefoon: ______________________________________________________________ Mobiel: _________________________________________________________________________
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E-mail: __________________________________ ________________________________________________________________ ___________________________________________________________
Geboortedatum: ____________________________________________ Geboorteplaats: ___________________________________________________________
Lid worden en/of deelnemen aan een zeilopleiding bij WRV Het Twiske is voor eigen risico
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WRV Het Twiske kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel lichamelijk letsel of
verlies of beschadiging van eigendommen. Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt
in Google Docs. Dit betekent dat de persoonsgegevens vallen onder de verschillende data
(beschermings)wetten van de Verenigde Staten van Amerika.
HANDTEKENING VOOR AKKOORD EN GELEZEN
Naam: ________________________________________________________________

Handtekening: __________________________________________________________

(voor minderjarigen de handtekening van een ouder of verzorger)
Dr. De Boerstraat 21a - 1511 VG OOSTZAAN - BANK IBAN: NL13 INGB 0005 5848 52

Waterrecreatievereniging Het Twiske

Dr. De Boerstraat 21a - 1511 VG OOSTZAAN
Tel: 06 55 17 14 93 - E-mail: info@wrvhettwiske.nl

Waterrecreatievereniging Het Twiske

De vereniging kent verschillende zeilopleidingen

WRV Het Twiske is in 1972 opgericht door een groepje enthousiaste Oostzaanse
watersporters. Doel van de vereniging is het bevorderen van de waterrecreatie in de ruimste
zin en de watersport in het bijzonder. Dit door ondermeer:

Optimist 1
1e jaar voor kinderen vanaf 8 jaar
beginners in eenpersoons jeugdboot.

Optimist 1

•

Optimist 2
2e jaar voor personen met Optimist 1
zelfstandig zeilen in eenpersoons
jeugdboot.

Optimist 2

•

het houden van vaartochten waardoor leden kennis kunnen maken met Waterland
en Amsterdam vanaf het water;
door het geven van zeillessen voor kinderen in recreatiegebied Het Twiske. Hierdoor
brengt de vereniging ook de jongere generaties de principes van het zeilen bij.

De vereniging bezit een clubhuis met werkruimte, ’T THORBAECKE, op ons eiland in de
ringvaart ter hoogte van de Dr. de Boerstraat 21 in Oostzaan. Leden kunnen hun boot
gedurende het hele jaar tegen een vergoeding op of aan dit eiland te stallen. Buiten het
stallingsgeld is een stallend lid verplicht om jaarlijks gedurende een aantal zaterdagochtenden
deel te nemen aan de onderhoudsploeg. Door deelname ontvangt men een hoge korting
op het stallingsgeld en blijft het clubhuis en het omliggende terrein netjes en begaanbaar.
Op de zaterdagochtend en dinsdagavond worden er diverse klussen aan het clubhuis,
eiland of boten ondernomen. Daarna is er gelegenheid om gezellig met elkaar een drankje
te doen en te darten of te kaarten.
Kinderen die aan een zeilcursus willen deelnemen, dienen vooraf lid te worden van de
vereniging. Aangezien jaarlijks slechts een beperkt aantal cursisten aan de zeillessen kan
deelnemen, is de datum van inschrijving mede bepalend voor daadwerkelijke deelname.
Er wordt voor leden en introducés in voor- en najaar een vaartocht georganiseerd, met
aan het einde van de dag een hapje en een drankje.
TARIEVEN EN PRIJZEN 2016 (wijzigingen voorbehouden)
Contributie volwassenlid
E 45,00
Ondersteunend jeugdlid tot 18-jaar
E 2,50
Actief zeilend jeugdlid tot 18-jaar
E 32,00
Zeillessen
E 118,50
Bootstalling per m2
E 35,00 (eventuele korting gaat hier nog van af)
Korting Werkzaamheden Club (KWC) per m2 E 27,00
Donateursschap
E 25,00
Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient men dit schriftelijk
kenbaar te maken voor 1 december bij de secretaris van de vereniging. Er is altijd
contributie verschuldigd over het jaar waarin men het lidmaatschap opzegt.

VoorOpleiding wedstrijdTraining (VOT)
3e/4e jaar voor personen met Optimist 2
Verhogen eigenvaardigheid ter
voorbereiding op wedstrijdtraining.
Afhankelijk van ervaring, leeftijd en
postuur wordt er gezeild in een Optimist
of Laser Pico (indien beschikbaar).
Het is mogelijk om de VOT te doubleren
indien het niveau of de leeftijd nog niet
geschikt zijn voor de wedstrijdtraining.

VOT
(Optimist)

Wedstrijdtraining
(Laser Pico& Laser 4.7)

EN

WRV
clubcompetitie

OPTIE

Wedstrijdtraining
theorie en praktijk wedstrijdzeilen,
toelating te bepalen door instructeurs wedstrijdtraining.

Instructeur

Indien cursisten vanuit de Optimist 2 naar het oordeel van de instructeurs, meteen
kunnen doorstromen naar de wedstrijdtraining, is dit mogelijk in overleg met de cursist en
de ouders. Deze beslissing is alleen voorbehouden aan WRV Het Twiske.
Deelname Clubcompetitie
voor leerlingen die op de trainingsavond niet meer met het wedstrijdzeilen kunnen of
mogen meedoen en voor andere leden van WRV Het Twiske.
Afhankelijk van het aantal beschikbare boten moet wellicht in een eigen boot (laser)
worden gezeild.
Instructeur WRV Het Twiske
voor wedstrijdzeilers die graag hun steentje willen bijdragen.
Kan gecombineerd worden met de clubcompetitie.

