Datum: 05-05-2019
Betreft: Inschrijving ZI Didactisch Weekend 2019
Beste cursist,
Wij heten je van harte welkom op onze zeilinstructeurscursus!
Voor de duidelijkheid geven we aan dat de zeilinstructeurscursus (ZI) bestaat uit een
weekend. Wil je op onze zeilschool les komen geven, dan moet ook je
eigenzeilvaardigheid op voldoende niveau zijn. Als je je ook voor de
eigenzeilvaardigheidsweek hebt ingeschreven zal je zeilniveau daar worden
beoordeeld. Kom je alleen naar het ZI-weekend dan zullen we in dit weekend ook
bekijken of je eigenzeilvaardigheid voldoende is.
Heb je je voor de EZVW en de ZI ingeschreven, dan ontvang je 2 brieven van ons:
een brief over de eigenzeilvaardigheidsweek en deze brief. Het ZI-weekend is van
donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni. Hieronder vind je informatie over het weekend,
het adres en de routebeschrijving, de voorbereiding voor het weekend en een paklijst.
Lees deze informatie goed door! De routebeschrijving staat op onze website.
Aanvang en sluiting van het weekend
Het weekend zal donderdagochtend 30 mei om 9.00 uur beginnen, dus wees op tijd!
Mocht je er zo vroeg ’s ochtends niet kunnen zijn, dan is er de mogelijkheid om
woensdagavond al te komen. Je bent dan vanaf 21:00 uur welkom. Geef dit van
tevoren wel even aan ons door. Je kunt dit doen door een mailtje te sturen
info@zeilschool.scouting.nl. De sluiting is zondagmiddag 2 juni rond 17.00 uur.
Voorbereiding van het weekend
Voor het ZI-weekend krijg je altijd een handboek voor de zeilinstructeurscursus. Deze
ontvang je op de eerste dag van de cursus.
Betaling
Alle cursisten hebben een link ontvangen voor een iDEAL-betaling van het
cursusbedrag. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact met
ons op. Indien het cursusbedrag niet is voldaan kan er niet deelgenomen worden aan
de cursus.
Tijdens de cursusweek heeft het de voorkeur om eventuele betalingen via de pin te
voldoen. Wij verkopen barkaarten voor 5 euro, een drankje in onze bar kost ongeveer
0,75 – 1,50 euro. Daarnaast zijn er voor € 29,50 mooie zeilschooltruien te koop.
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Mee te nemen uitrusting
- Genoeg kleding voor warm en koud weer.
- Zwemkleding.
- Slaapzak, onderlaken en kussensloop (je slaapt in een bed, dus
je hoeft geen matje of iets dergelijks mee te nemen).
- Toiletspullen en handdoek.
- Zeil- en/of regenkleding en laarzen. Een degelijk regenpak (met jas én broek) is
verplicht voor iedere cursist.
- Reddingsvest. Dit moet ten alle tijden aan boord gedragen worden. Als je zelf
een reddingsvest hebt, willen we graag dat je het meeneemt, anders kun je van
ons een oranje reddingsvest huren voor € 3,00 voor de hele week. Een
inflatable reddingsvest is te huur voor € 10,00 met een borg van € 30,00.
- Bootschoenen, sandalen of gymschoenen (kisten en slippers worden in de boot
niet toegelaten!).
- Petje, zonnebrandcrème en evt. zonnebril.
- Brillenkoordje (als je brildragend bent).
- Schrijfspullen en een schrift.
- Het zeilboek. Als je in het bezit bent van dit boek, dan hebben we graag dat je
het zelf meeneemt. Anders kun je er bij ons een lenen.
- Een stuk speelgoed.
Mobiele telefoons en andere elektronica mag je meenemen, dit is echter wel op eigen
risico. Boxjes voor muziekapparatuur zijn niet toegestaan.
Adres
Scoutcentrum Harderhaven
Harderdijk 11-12
3898 LP ZEEWOLDE
Een routebeschrijving naar de zeilschool is via www.zeilschool.scouting.nl als
download verkrijgbaar.
Vragen?
Mocht je nog vragen over de week hebben, mail dan gerust naar:
info@zeilschool.scouting.nl.
Contact
Tijdens de week is de Hoofdinstructeur voor dringende zaken bereikbaar op
06-25036732 en voor andere zaken via info@zeilschool.scouting.nl.
Wij hopen je zo voldoende geïnformeerd te hebben. Tot straks op de zeilschool!
Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerkers van de Zeilschool,
Dirk Ettema
Hoofdinstructeur ZI 2019
Zeilschool Scouting Nederland

