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Watersport Vereniging Zeewolde(WVZ)     

Inschrijfformulier Jeugdzeilen 

Voorletters, tussenvoegsel, achternaam:  

Roepnaam:  

Geslacht: jongen / meisje * 

Geboortedatum en Geboorteplaats:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer en/of mobiel nummer:  

E-mail adres:  

Datum aanmelding: (dd-mm-jjjj)  
 

  
 

 

  

Ondergetekende verklaart hierbij dat zijn/haar zoon/dochter (doorhalen wat niet van toepassing 

is) geheel voor eigen rekening en risico aan de zeillessen deelneemt en zal noch de trainers noch 

de Watersportvereniging aansprakelijk stellen voor enige schade, welke dan ook, die direct of 

indirect door het deelnemen aan de zeillessen ontstaat. 

 Handtekening* (ouder/vertegenwoordiger): ________________________________ 

*Indien het nieuwe lid minderjarig is, dient een wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen. 

Opm: Uw gegevens worden tevens verstrekt aan Jachthaven Wolderwijd b.v. voor het verrekenen 

van de kosten gebruik helling of ligplaats Jollenveld. 

 
Ik heb:  geen zeilervaring / CWO I / CWO II / CWO III / voerderingsstaat * 

Indien beschikbaar, graag een kopie van de vorderingsstaatt meesturen. 

Mijn (andere) zeilervaringen zijn:  

Ik heb de volgende zwemdiploma’s:  

Bijzonderheden (b.v. medicijn gebruik):  

 

Ik geef me op voor: 

☐ Optimistzeilen op zondag / vrijdag* (€ 95,-); (o.v.v. voldoende aanmeldingen en instructeurs) 

☐ Splashzeilen op zondag (€ 95,-) 

☐ Spetterklas najaar (€ 65,-) 
 

Ik wil graag gebruik maken van een: 

☐ Huuroptimist ( a € 125,-/jaar)** 

☐ Ligplaats jollenveld (optimist: € 125-/jaar; Splash: € 175,-/jaar)*** 

☐ Huursplash ( a € 225,-/jaar)** 

☐ Hellingabonnement ( a € 40,-/jaar) 
 

Ouder(s) is/zijn beschikbaar voor: 

☐ Waldienst / hand- en spandiensten*(daarnaast geldt voor iedere ouder min. 2 bardiensten).  

☐ Zeilinstructeur / zeilinstructeur in opleiding * 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
**Het aantal is beperkt. Beschikbaar op basis van binnenkomst inschrijving CWO I gaat voor op  
    CWO II 
***Ligplaats jollenveld is inclusief gebruik van de helling. 
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U bent van harte welkom op ons 

clubschip de ”BOLSCHUIT”. 

Adres: Bolhaven 1, 3891 AC Zeewode 

 

Het clubschip ligt op een mooie plek 

in de Bolhaven te Zeewolde en is het 

centrum van al onze activiteiten. 

 

Dit formulier sturen naar: 

 

 Watersportvereniging Zeewolde 
t.a.v. Jeugdcommissie 

Wegedoorn 6 

3892 CM  ZEEWOLDE 

 
Of digitaal invullen, scannen en e-mailen naar; jeugdcommissie@wvzeewolde.nl 

(dit laatste heeft onze voorkeur) 

 

Nadat WVZ uw aanmelding heeft ontvangen, krijgt u van ons een bevestiging. 

 

 

Machtiging voor automatisch incasso cursuskosten jeugdzeilen 

Ondergetekende machtigt hierbij, tot wederopzegging, de Watersport Vereniging Zeewolde om van 

onderstaande bankrekening jaarlijks de kosten zoals lesgeld en eventuele huur van een 

optimist/splash voor bovengenoemde persoon/personen te innen. 

 

IBAN Bankrekeningnummer:  

  

Naam rekeninghouder:  

Adres:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Datum machtiging: (dd-mm-jjjj) 

  

Handtekening: 
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