RADBOUD ZEILVERENIGING "VOORDEWIND"
https://www.voordewind.info

beginnerscursus zeilen.
Beste aspirant cursist,
Elk voorjaar start Voordewind met een beginnerscursus zeilen. In deze brief staat alle
informatie over de cursus van dit jaar. Let op de verplichtingen voor wat betreft de
lessen die wij stellen. Indien je hier niet aan kan voldoen, kun je op de wachtlijst geplaatst
worden voor het jaar er op.
De cursus start 1 keer per jaar en we beginnen met een introductieavond op een dinsdag
in februari (je krijgt hiervoor nog een uitnodiging als je geplaatst bent voor de cursus). Deze
avond is bedoeld om een aantal praktische zaken als bootindeling, lestijden en
theorieavonden door te spreken en om kennis te maken met de vereniging. Je aanwezigheid is
zeer gewenst. Ook instructeurs en bestuursleden zullen aanwezig zijn.
De cursus is verder opgebouwd uit de volgende onderdelen:


er zullen 4 theorielessen gegeven worden verdeeld over de maanden maart, april en mei
(de precieze datums worden in onderling overleg gepland op de introductieavond) gevolgd
door het theorie-examen. Hiervoor moet je slagen om voor het praktijkexamen op te
mogen gaan. De lessen zijn van 20:00 – 22:00/22:30 uur, ze zijn niet verplicht maar het is
een stuk makkelijker als je de lessen volgt.




Er is medio juni een theorie-examen dat verplicht is.
er zullen 8 praktijklessen gegeven worden van elk 2,5 uur op de Kraayenbergse plassen in
Linden steeds of op zaterdag of op zondag begintijd 09.30 uur of 12.30 uur. Men is
verplicht minimaal 7 lessen te volgen om praktijkexamen te kunnen doen.
er is in juni een zeilweekend in Friesland. Dit is verplicht voor de cursisten.
het praktijkexamen zal plaatsvinden op een zaterdag in september. Dit is verplicht voor
de cursisten. De dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn.




Je moet lid worden van Voordewind als je daadwerkelijk de cursus gaat volgen. Personeelsleden
en hun partner moeten lid zijn/worden van de personeelsvereniging. Partners van PV-leden kunnen
gewoon lid worden van de PV. Zij betalen daarvoor net als andere leden € 18,- per jaar.
Leden van Voordewind kunnen gasten introduceren bij Voordewind. Gasten kunnen geen lid worden
van PV Radboud.
De kosten bedragen:
Lidmaatschap RZV Voordewind PV Radboud
Lidmaatschap gast
Beginnerscursus

€ 90,00
€ 119,00
€ 310,00

Daarnaast dus het lidmaatschap van PV Radboud (behalve voor gasten) als je nog geen lid
bent. Dit is € 18,00 per jaar.
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Voor het cursusgeld krijg je 4 theorielessen met 1 examen, 8 praktijklessen met 1 examen, het
weekend in Friesland (exclusief drank) en je mag afhankelijk van je zeilvorderingen de hele zomer
zo vaak als je wilt een boot bespreken om te oefenen.
Als je nog steeds interesse hebt kun je jezelf aanmelden voor de zeilcursus via onze website
https://www.voordewind.info/ . Kies “leden”, “Cursus” en “inschrijfformulier”.
Pieter Derks
Instuctie Voordewind
instructie@voordewind.info
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