WV de Pettelaer
Zuiderplas ’s-Hertogenbosch
Inschrijfformulier CWO cursussen
Persoonlijke gegevens:
Naam + voorletters deelnemer :_________________________________________________ M / V
Roepnaam
:_______________________________________________________________
Adres
:_______________________________________________________________
Postcode
:__________________ Woonplaats: __________________________________
Telefoon
:__________________ Mobiel:_______________________________________
E-Mail
: _______________________________________________________________
Geb. datum :__________________ Geb. plaats: ___________________________________
IBAN Bank of Giro
: _________________________________________________________
Reeds Lid WVP?
: ja / nee
Ik schrijf mijn kind in voor: (kruis aan en omcirkel wat van toepassing is).
Graag per kind een apart formulier invullen.
o CWO jeugd cursus 5 dagen
Beginners
Voortgezet
Gevorderd
o
o
o
o
o

Optimist
Splash
Laser
2-mans jeugd (Feva)
Surfen

CWO I
CWO I
CWO I
CWO I
CWO I

CWO II
CWO II
CWO II
CWO II
CWO II

Ik schrijf mij in voor:
o CWO volwassenen cursus 4 dagen of 8 dagdelen
Beginners
Voortgezet
o Kielboot Efsix
CWO I
o 2-mans zwaardboot CWO I
o Surfen
CWO I

CWO II
CWO II
CWO II

Eigen boot?

CWO III
CWO III
CWO III

ja/nee
ja/nee
ja/nee
ja/nee
n.v.t

Gevorderd

Eigen boot?

CWO III
CWO III
CWO III

n.v.t
n.v.t
n.v.t

Specifieke cursus informatie:
Ik ben wel/ niet in het bezit van een CWO diploma.
Zo ja welke: CWO I
CWO II
CWO III
Anders:_______________________________
Indien bekend cursusnummer en datum: ______________________________________________
Indien gewenst en mogelijk: wil graag samen zeilen met: __________________________________
in dezelfde cursusgroep.
Het deelnemen aan de zeillessen geschiedt geheel op eigen risico en voor eigen rekening. WV de
Pettelaer noch haar medewerkers en instructeurs kunnen aansprakelijk gesteld worden voor
schade van welke aard dan ook.
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WV de Pettelaer
Zuiderplas ’s-Hertogenbosch
Ik ga akkoord met automatische incasso van de kosten voor deelname aan
de cursus, huur van een zeilboot, inschrijfgeld en lidmaatschap, indien van
toepassing. Deze bedragen worden voorafgaand aan de zeilcursus geïncasseerd.
Annuleringskosten voor aanvang van de cursus of gedurende de cursus bedragen € 50,--.
Dit formulier invullen, door u of ouder/verzorger te ondertekenen en opsturen naar:
Secretaris WVP, t.a.v. Ine van Maanen, Postbus 5015, 5201 GA ’s-Hertogenbosch of inscannen en
mailen naar: secretaris@wvdepettelaer.nl.
Naam ondergetekende:

(of ouder indien minderjarig)

Handtekening:
Plaats:

Datum:

Informatie behorend bij de zeilcursussen
Vanuit Watersportvereniging de Pettelaer worden op de Zuiderplas zeilcursussen gegeven aan
beginnende-, gevorderde en ervaren zeilers, die lid zijn van de vereniging. De lessen worden
gegeven door ervaren en gediplomeerde zeilinstructeurs. Elke cursus bestaat uit een theoretischen praktisch deel. De zeilinstructeurs houden uw vorderingen bij op een zogenaamde vorderingenstaat van het CWO (Commissie Watersport Opleidingen). Met een volledig ingevulde vorderingenstaat krijgt u na afloop van het watersportseizoen een diploma. Door veel te zeilen buiten de
cursus om en bijvoorbeeld deel te nemen aan een van onze clubwedstrijden, haalt u maximaal
plezier uit uw zeilcursus.
Op de website van WV de Pettelaer onder het kopje ‘kalender’ staan data en tijdstippen van de
diverse zeilcursussen vermeld. De cursussen duren 5 aaneengesloten dagen van 9.45 tot 16.00
uur. De uitzondering hierop is de volwassen cursus in de kielboot; deze 4-daagse (of 8 halve
dagen) cursus wordt geheel in overleg met de deelnemers en instructeur afgesproken.
U kunt op het cursusinschrijvingsformulier uw voorkeur opgeven voor een cursusgroep. De
inschrijvingen worden verwerkt op datum van binnenkomst en de definitieve indeling volgt
daaruit. Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestigingsmail. WVP zorgt voor de verplichte
afdracht van het lidmaatschap aan de Watersportverbond (KNWV).
Voor alle cursussen geldt dat u / uw kind(eren) in het bezit moet zijn van minimaal zwemdiploma
A. Een zwemvest is voor iedere cursist aanwezig. U dient zelf zorg te dragen voor zeil- en of
regenkleding en waterbestendig schoeisel. Afhankelijk van de boot kan dit ook een wetsuit
betekenen. Deze kunt u lenen op de vereniging.
Voor specifieke vragen over de cursusinhoud of andere vragen met betrekking tot opleidingen,
kunt u contact opnemen met Natalie van Griensven van het team opleidingen WVP
(opleidingen@wvdepettelaer.nl ).
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