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Promotieweekend 20 en 21 juni 2015
WV de Koenen
Het promotieweekend is vooral bedoeld voor de Optimist, Cadet, Laser en
overige open boten.
Voor alle zeilers vanaf 7 jaar wordt behalve zeilen ook eten, een
avondprogramma en overnachting georganiseerd. Maar... alle overige
open boten met bemanning van 7 tot 99 jaar kunnen ook inschrijven en
deelnemen aan het hele programma.
Inschrijven graag voor vrijdag 12 juni
(i.v.m. het organiseren van de prijzen)
Mail je inschrijfformulier naar:

wedstrijden@wvdekoenen.nl t.a.v. Jan Wondergem
Aanmelden en betalen kan vanaf 09.00 uur in het clubhuis.
1ste Start op zaterdag om 11:00 uur, palaver 10:00 uur
1ste Start op zondag om 10:00 uur, palaver 09:00 uur
Prijsuitreiking zondag 16:00 uur.
Voor de jeugd is er gelegenheid om te blijven slapen in het clubhuis
Eten, avondprogramma, overnachting, ontbijt en lunchpakket kosten 20 euro pp
Alleen avondeten kost 7,50 euro.
Avondprogramma
Het avondprogramma is nog een verrassing: in ieder geval heb je er warme
kleren en stevige schoenen voor nodig!
Meenemen:
Zeilkleren
Lunch voor zaterdag
Genoeg droge warme extra kleren en stevige schoenen, handdoek
Slaapspullen (matje, slaapzak, kussen)
Locatie Clubhuis
Het clubhuis is gelegen direct aan de Nieuwe Meer, Jollenpad 13, 1081 KC
Amsterdam. Op de ringweg A10 (zuid) is dit afslag S108.
Voor informatie kun je bellen of mailen met
Monique Brink 06 18845723
moniquewilschutbrink@gmail.com
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Inschrijfformulier
Promotiewedstrijden WV de Koenen

Optimist, Cadet, Laser en overige open boten
20 en 21 juni 2015

Dit formulier mailen naar wedstrijden@wvdekoenen.nl

Type boot: Optimist / Cadet / Laser / Sailability / overige
klassen:...........
Zeilnummer: ……………………..
Stuurman: ……………………………………………leeftijd: ....
Adres: …………………………………………………
PC + Woonplaats:

…………………………………..

E-mail: ………………………………………….
Bemanning: …………………………………….leeftijd: ....
Betaling:
Deelname 1-mans boot 10 euro per boot,
Deelname 2-mans boot 15 euro per boot
eten / avondprogramma / overnachting / ontbijt / lunchpakket 20 euro pp
alleen avondeten: 7,50 euro pp
(contant bij inschrijving)
Verklaring:
Ik neem geheel voor eigen rekening en risico deel aan bovengenoemde wedstrijden en verklaar mij
te onderwerpen aan de Regels voor Wedstrijdzeilen en aan alle andere regels waaraan dit
evenement onderworpen is.
Het inschrijfgeld zal door mij voor de aanvang van de eerste wedstrijd contant worden voldaan bij
de informatie.

Datum:…………………………….. Plaats:……………………………
Handtekening: ……………………………(Tekenen kan ook bij de inschrijving)
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