www.vlietzeilers.nl

Training

Hou je van zeilen? Dan vind je het zeilen van
wedstrijden misschien ook wel leuk!
Dit voorjaar kan je bij De Vlietzeilers uitproberen
of wedstrijdzeilen jouw sport is. Op vier zondagen
krijg je de kans om alles te proberen. We oefenen
met de start van een wedstrijd en leggen uit hoe je
de meeste snelheid uit je boot kan halen. Om mee
te doen moet je wel een zeildiploma (CWO 1)
hebben of daarmee vergelijkbare ervaring.

Op een trainingsdag verzamelen we om 12.00 u.
om de boten klaar te maken. Dan wordt
iedereen naar binnen geroepen en leggen de
instructeurs per niveau uit waarop getraind
gaat worden. Daarna gaan we het water op en
proberen we uit wat we geleerd hebben.

Agenda Voorjaarsprogramma 2017
Trainingen en wedstrijdevenementen op Vlietland
Zo 14 mei

Introductiedag / training

Zo 28 mei

Training

Zo 11 juni

Clubdag De Vlietzeilers

Zo 25 juni

Training

Tijdens de introductiedag krijgen de ouders
ook les . Zodra de kinderen het water op zijn,
wordt uitleg gegeven over de vereniging.

Clubdag
Tijdens Clubdagen is het serieus. Het
wedstrijdcomité legt een baan uit en dan gaat
het erom wie het eerste finisht. Ouders
begeleiden die dag en blijven dus in de buurt.
We sluiten af met een prijsuitreiking, een
drankje en een hapje.

Kosten
In samenwerking met WSC Vlietland is een pakket
ontwikkeld, waardoor de deelname aan het
voorjaarsprogramma eenmalig* goedkoper is.
Kosten 2017
Lidmaatschap
Training

2017

Introductieaanbod voorjaarsprogramma
wedstrijdzeilen

Vlietzeilers
Vereniging De

Voorjaars Introductieprogramma

Clubdag
Totaal

½ jr zeilend lid
½ jr niet-zeilend lid

**

Optimist

Topaz

€ 27,50

€ 27,50

€

7,50

€

7,50

3 trainingen

€ 75,--

€ 75,--

3 boothuur

€ 108,--

€ 165,--

boothuur

€ 36,--

€ 55,--

€ 254,--

€ 330,--

Het voorjaarspakket 2017
Prijs
*

€ 115,--

€ 125,--

Afnemers van een eerder kortingspakket komen
niet voor dit pakket in aanmerking.
**
Per gezin is een ouder/voogd lid van de
vereniging.

Kleding
Tijdens het zeilen wordt een droogpak of een
wetsuit gedragen. Surfschoenen zorgen ervoor
dat je niet wegglijdt in de boot. En tot slot:
het is verplicht om een zwemvest te dragen.

Wedstrijdzeilvereniging

De Vlietzeilers
De Vlietzeilers is een vereniging voor wedstrijdzeilende jeugd, opgericht in 1994. De jeugdleden
varen in de Optimist (8 t/m 15 jaar) en Splash (15
t/m 18 jaar). Oudere jeugd vaart Laser en neemt
het ook op tegen enkele zeilende ouders. De
vereniging biedt bovendien voor alle ervaringsniveaus ruimte voor verdere ontwikkeling.

Al deze activiteiten kunnen worden ontplooid
dankzij de vrijwillige inzet van vele ouders en
vrijwilligers die de evenementen organiseren en de
kinderen op het water begeleiden.
Veel leden van De Vlietzeilers doen bovendien mee
aan regionale en nationale wedstrijden. Daarbij
vallen ze regelmatig in de prijzen.

Inschrijving voorjaarspakket De Vlietzeilers:
(inleveren bij balie van WSC Vlietland of gescand
mailen naar secretaris@vlietzeilers.nl)
Pakket voor: □ Optimist (€ 115,-)
□ Topaz (€ 125,-)
Naam zeiler:
Geboortedatum:
E-mail zeiler:
CWO zeildiploma:
Naam ouder:
Adres:
Postcode:

Vereniging De Vlietzeilers is aangesloten bij het
Watersportverbond. De instructeurs die trainingen
voor de vereniging verzorgen zijn gecertificeerd en
zijn ervaren wedstrijdzeilers.
Wij zijn een actieve en gezellige vereniging. Er
wordt veel samen opgetrokken op het water, op de
wal, bij de trainingen en de wedstrijden op de plas.
De doelstelling van de vereniging is dat kinderen
zich op speelse wijze en in plezierige sfeer kunnen
ontwikkelen tot goede wedstrijdzeilers.
De jeugdzeilers bereiden zich in trainingen voor op
het wedstrijdzeilen. Voor het verenigingsgevoel en
de oefening zijn er door het jaar vier clubdagen,
waar in onderlinge wedstrijden gestreden wordt om
het clubkampioenschap.
De activiteiten van De Vlietzeilers zijn nagenoeg
allemaal op zondag, zodat het zeilen goed te
combineren is met sporten als hockey of voetbal.

Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel ouder:

Welke boot?

E-mail ouder:

Als deelnemer van het introductieprogramma krijg
je een boot mee van WSC Vlietland. Dat is dan een
Optimist of een Topaz. Als je daarna kiest om lid te
blijven, is het wel beter om een eigen boot aan te
schaffen.

Eenmalige incasso

Heb je al een eigen boot? Geen probleem! Deze kan
in overleg met WSC Vlietland op Vlietland blijven
liggen.

Bereikbaarheid:
Onze vereniging is gevestigd in het gebouw van het
watersportcentrum Vlietland (WSC Vlietland),
Rietpolderweg 11 in Leidschendam (recreatiegebied
Vlietland). Makkelijk te bereiken vanaf de A4
afslag 7 Leiden – Zoeterwoude dorp.

De prijs van het pakket zal door middel van een
eenmalige incasso ten laste van onderstaand
rekeningnummer worden geïncasseerd. Door
ondertekening van dit formulier wordt
vereniging De Vlietzeilers gemachtigd om het
verschuldigde bedrag af te schrijven.
IBAN - Rekeningnummer:
Ten name van:
Woonplaats:
Handtekening rekeninghouder:

