
INSCHRIJFFORMULIER
JEUgdzeiltrainingen 2019

1811 1901 / inschrijfformulier jeugdzeilen 1(1)

Datum inschrijving:

naam Jeugdzeiler:

Geslacht:          Geboortedatum:     lid van wv de koenen:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Mobiele telefoon (evt.):

Type boot:       indien ander type boot: 

Eigen boot (let op: vanaf 2de lesjaar verplicht)   indien ja, naam/type en zeilnummer:

in het Bezit van een CWO diploma (niet verplicht): 

naam Ouder(s) / verzorger(s):

Mobiele telefoon 1:                  Mobiele telefoon 2:

E-mail adres:

lid van wv de koenen:

Handtekening:

*) Graag aankruisen wat van toepassing is.
Het ingevulde en voor akkoord ondertekende formulier s.v.p. retourneren naar jeugdzeilen@wvdekoenen.nl  óf per post 
naar WV De Koenen, T.a.v. Jeugdzeilen, Jollenpad 13, 1081 kc Amsterdam óf afgeven bij de Havenmeester. 

daG: maand: jaar:

(S.v.p. digitaal invullen of printen en dan graag met blokletters invullen)

De jeugdzeiler moet minimaal de leeftijd van 6 jaar hebben en in het bezit zijn van zwemdiploma A én B. Ook het hebben 
van een eigen zwemvest is verplicht. De kosten voor het seizoen 2019 bedragen €42,50 contributie (inclusief afdracht 
Watersportverbond), €120,00 lesgeld, €100,00 huur leenboot per seizoen en het eerste jaar €25,00 entreegeld. 

Hierbij wil ik mij inschrijven voor de zeiltrainingen:

daG: maand: jaar: M      V *  ja      nee *

 optimist      cadet      laser      ander type *

 ja      nee *

 CWO 1      CWO 2      CWO 3 *

 ja      nee *

WV De Koenen

Jollenpad 13

1081 KC Amsterdam

Havenmeester 06 471 621 57

info@wvdekoenen.nl

www.wvdekoenen.nl

NL77 INGB 0000178472

kvk Amsterdam 40531960

Opgericht 6 januari 1933

en aangesloten bij het 

Watersportverbond
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