Aanmeldformulier

Jeugdzeilen WSV De Broekerhaven
Aanmelden graag zo snel mogelijk,
de lessen beginnen medio eind april en hoe jammer dan ook, vol = vol.

Invulling van de onderstaande dagen is onder voorbehoud.
Lesdagen:
e
- Brevet 2 (2 jaars) op maandag avond
- Brevet 3 (3e jaars) op woensdag avond
- 2 manszeilen (1e t/m 3e jaars) op donderdag avond
e
- Brevet 1 (1 jaars) op vrijdag avond
We beginnen om 18:30 en zijn rond 20:00 weer klaar. De eindtijd is een benadering, het kan zijn dat de lessen iets
uitlopen.
Leeftijd 8 jaar en ouder.
Zwemdiploma A en B is verplicht.
Reddingsvest met kraag is verplicht.
Voor tweemanszeilen wordt het aangeraden om een wetsuit te dragen.
Voor eenmanszeilen zijn er 12 bootjes van de vereniging. (Optimisten)
Voor tweemanszeilen zijn er 2 boten van de vereniging. (2x Topaz Topper)
Lessen met een eigen 2 mansboot kan, mits er plek op de wal is. (geef dit duidelijk aan bij de opgave)
Zoals het bij ons gewoonte is, rekenen wij op de hulp van de ouders bij het in- en uit het water halen van de bootjes.

Kosten:
Jeugdlidmaatschap
Lesgeld
Gebruik van een 1 mansboot van de vereniging
Gebruik van een 2 mansboot van de vereniging
Ligplaats eigen 2 mansboot (op de wal, mist er plaats is)

€ 24,00
€ 42,50
€ 27,50
€ 37,50
€ 87,50

Voor het jeugdzeilen is het verplicht een machtiging af te geven voor de inning van de genoemde gelden.
Uiteraard krijg je eerst een rekening thuis gestuurd.
Opgaveformulier en machtiging gelijktijdig inleveren bij:

Peter van Laar
Multatulihof 8
1613 MN Grootebroek
’s avonds tel. 0228-543680
email: jeugdzeilen@broekerhaven.com
Heb je al eerder les gehad, dan toch even opnieuw inschrijven,

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website: www.wsvdebroekerhaven.nl/jeugdzeilen/ of stuur een e-mail naar:
jeugdzeilen@broekerhaven.com

“Like” onze facebookpagina: facebook.com/jeugdzeilenbroekerhaven voor foto’s en lesverslagen.

Aanmeldformulier

Jeugdzeilen WSV De Broekerhaven
Aanmelden graag zo snel mogelijk,
de lessen beginnen medio eind april en hoe jammer dan ook, vol = vol.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………
Postcode,woonplaats: ……………………………………………………………………………………………
Telefoon: ……………………………………………………………………………………………………………
Email: ……………………………………………………………………………………………………………….
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats: ……………………………………………………………………………………………………
Ik geef mij op voor 1 manszeilen

Brevet ______(1,2 of 3)

Ik geef mij op voor 2 manszeilen

Brevet ______(1,2 of 3)

Eigen boot:

ja/nee

Heb je al een ligplaats ja/nee
Naam eventuele opstapper: ………………………………………………………………………………………

Doorlopende machtiging

SEPA

Watersportvereniging DE BROEKERHAVEN
Postbus 201 1610 AE Bovenkarspel
Land: NL
Incassant ID: NL76ZZZ406245590000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan De Watersportvereniging De Broekerhaven om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van De Watersport-vereniging
De Broekerhaven.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam lid: ………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam rekeninghouder (indien afwijkend): …………………………………………………………………………………………
Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………………………………………
Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………… Land: ………………………
IBAN: …………………………...……………………..………………… Bank Identificatie (BIC): …….…………………………
Plaats en datum: …………………………………………. Handtekening rekeninghouder: …………………………………….

