Wat is de jeugdwerking?

VVW Turnhout

Zeilen op zondagvoormiddag voor onze jeugd

De gezelligste surf- en zeilclub

• 2 keer per maand
• 9:30 - 12:30
• Speels voor Optimisten
• Al iets serieuzer voor de RS Tera’s
• Best al wel serieus (maar nog steeds
plezant!) voor de Splashes, Lasers, Europe’s
en meermansboten

Ook ex-cursisten van dit jaar, die geen lid zijn,
kunnen deelnemen aan onze fantastische Mega
End Of Summer Special!
Beleef een unieke ervaring op onze Mega End
Of Summer Special! (28/08/2016): een hele dag
sport en spel op, in en rond het water, een
frietkraam en een heleboel vrijwilligers. Dit is
een onvergetelijke dag!

• Begeleiding door supergemotiveerde
monitoren!
• Een drankje per deelname
Na de middag?
• Je kan je bootje onder voorwaarden verder
gebruiken.
• Vaak zijn er nog allerhande activiteiten.
Vraag zeker naar onze volledige kalender!
Speciale activiteiten

Meer informatie
Voor verdere info kan u altijd contact opnemen
met Carl Proost:
0472 45 20 22
014 41 09 60
jeugdwerking@vvwturnhout.be

• Enkele onvergetelijke wedstrijden zoals de
Q-cup, de Splash/Europe/RS Tera/Laser
wedstrijd, de zeilmarathon,…
• JW@night: Een jaarlijks zeilavontuur in het
donker!
• Begin Of Summer Special
• Mega End Of Summer Special
• Op’t water Spelen 2016
• Sail Oﬀ (31/12)
versie 06/2016

Jeugdwerking
VVW Turnhout
Samen sport en spel beleven.

Voor wie?

Inschrijven & prijzen

Alle jeugdige, zeilende leden (t.e.m. 18 jaar)
met een basis-zeilbrevet zijn van harte
welkom.

Eerste deelname
Bij je eerste deelname van het jaar schrijf je
jezelf meteen in voor het ganse jaar. Het
voordeel hiervan is dat je dus maar één keer
een (beperkt) bedrag moet betalen en dat je
voor de rest van het jaar altijd kan komen op de
gegeven data. Als je eens niet kan komen is dit
natuurlijk geen probleem.

Wanneer?
Jeugdwerking

Speciale activiteit?

27/03
10/04
24/04
30/04

Zeilmarathon

15/05

Opendeurdag

05/06
Wanneer je aankomt…
Wanneer je aankomt om 9:30, schrijf je jezelf
eerst in op de aanwezigheidslijst, zodat je zeker
bent dat je een clubbootje kan gebruiken.
Specifieke voorwaarden
Optimist
• Vanaf 8 jaar
• Basisbrevet Optimist
RS Tera
• Vanaf 11 jaar
• Basisbrevet RS Tera
Splashes & meermansboten
• Vanaf 14 jaar
• Basisbrevet Splash / meermansboten
In koudere maanden is het verplicht om een wetsuit te
dragen als je aan de jeugdwerking wilt deelnemen,
omwille van het koude water. Ook aangepast schoeisel
is aan te raden.

Bij een mogelijk tekort aan clubboten zijn het
diegenen, die eerst zijn ingeschreven op de lijst
van die dag, die voorrang krijgen.

26/06

Voorbereiding wedstrijd

10/07
24/07
07/08
10/09

JW@night

25/09

Voorbereiding Q-cup

09/10
Prijzen

30/10

• Eigen boot: €10/jaar

Speciale data

• Optimist van de club: €20/jaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• RS Tera van de club: €25/jaar
• Splash / 420 van de club: €30/jaar
Prijzen voor het hele jaar inclusief drankje en bootgebruik tijdens
de voormiddag.

Nieuwe leden kunnen na een cursus gratis
deelnemen voor de rest van het jaar!

Afsluiting (Halloween)

26/06: Voorbereiding wedstrijd eenmansboten
01/07: Begin Of Summer Special
03/07: Wedstrijd eenmansboten
10/09: JW@night (nachtzeilen)
18/09: Op’t Water Spelen 2016
18/09: Clubkampioenschap eenmansboten
25/09: Voorbereiding Q-cup
02/10: Q-cup
30/10: Afsluiting JW-seizoen
31/12: Sail Oﬀ

