Voorrangsregels EZVW
Er gelden voorrangsregels voor het inschrijven voor de EZVW. Dit is om voorrang te geven aan
zeilinstructeurs (in wording). Deze regels hebben gevolgen voor de volgorde van de wachtlijst van de
EZVW.
De EZVW en ZI zijn twee cursussen die bij elkaar horen. Je hebt ze allebei nodig om opgeleid te
worden tot zeilinstructeur. Deze cursussen zijn opgezet om onze medewerkers op te kunnen leiden
tot zeilinstructeurs. Zij kunnen dan de volgende generatie lesgeven en zo blijft de zeilschool
voortbestaan. De cursussen zijn ook toegankelijk voor niet-medewerkers van de zeilschool. Wij willen
graag voorrang bieden aan medewerkers om te voorkomen dat het invullen van onze zomerweken
door instructeurs in het geding komt.
De volgende regels gelden naar aanleiding van bovenstaande tekst:
Vanaf 1 januari kan iedereen die wil, zich inschrijven voor de EZVW. Maar de eerste 3 weken van
januari komt iedereen op de wachtlijst. Als je je inschrijft, krijg je automatisch een e-mail dat je op de
wachtlijst staat tot 20 januari. Vanaf dan worden de inschrijvingen definitief gemaakt, afhankelijk van
het aantal inschrijvingen en aantal plaatsen. Voor het ZI-didactisch weekend is de plaatsing direct en
alleen op volgorde van inschrijving.
Na 3 weken worden mensen van de wachtlijst definitief ingeschreven. Dit zal niet alleen volgens de
datum en tijdstip van inschrijven verlopen, maar de volgende voorrangsregels zullen in onderstaande
volgorde van toepassing zijn:
1. Medewerkers van de zeilschool krijgen voorrang bij het inschrijven.
2. Deelnemers die aan beide cursussen deelnemen, krijgen voorrang.
3. Deelnemers aan de EZVW die eerder de ZI al hebben gedaan, krijgen voorrang.
Als na 20 januari de plekken volgens de voorrangsregels zijn toegekend, zal misschien een wachtlijst
overblijven, iedereen die zich na 20 januari nog inschrijft zal automatisch onderaan de wachtlijst
terecht komen.
Voor de ZI gaat de inschrijving overigens op dezelfde manier als bij de zomerweken. Dat is met
directe plaatsing op basis van inschrijfvolgorde. Bij een teveel aan deelnemers kan er wel een
wachtlijst ontstaan.
Wij hopen dat het inschrijvingssysteem zo duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar
info@zeilschool.scouting.nl

