ZSC Broechem
Oelegemsesteenweg 43b
2520 Ranst-Broechem
03/4750086

Jeugdcursussen zeilen & surfen 2017

Informatie over de cursussen
De Zeil- en surfclub Broechem biedt tijdens de Paas-, zomer- en herfstvakanties cursussen zeilen, surfen en suppen voor
jongeren aan.
Cursusaanbod
Paascursussen (enkel evolutie)
Week 1

10 tot 14 april

Optimist

Vago

Week 1

3 tot 7 juli

Optimist

Vago

Week 2

10 tot 14 juli

Optimist

Week 3

17 tot 21 juli

Optimist

Week 4

24 tot 28 juli

Optimist

Week 5

31 juli tot
4 augustus

Optimist

Week 6

7 - 11 augustus

Optimist

Week 7

14 - 18 augustus

Optimist

Week 8

21 - 25 augustus

Optimist

Week 9

27 – 31 augustus
Zo tot Do !!!

Optimist

30 oktober tot
3 november

Optimist

Zomercursussen
Laser

Surfen
Surfen
Suppen
Suppen
voormiddag namiddag

Vago
Laser

Surfen
Vago

Laser

Surfen
Surfen

Vago
Laser

Surfen
Surfen

Vago

Surfen

Herfstcursussen
Week 1

Laser

Surfen

Elke week kunnen er tot drie groepen Optimist, één groep Laser of Vago en tot twee groepen surfen ingericht worden. Voor
Optimist, Laser, Vago, Surfen en Suppen zijn er telkens 8 plaatsen per cursus.
De lessen gaan door van maandag tot en met vrijdag, telkens van 10:00 uur tot 16:30 uur. Er is een middagpauze van 1 uur.
De sup-lessen duren slechts telkens een halve dag en gaan door, telkens van 10:00 tot 12:00 of van 14:00 tot 16:00.
De deelnemers worden een half uur op voorhand op de club verwacht.
Voorwaarden
Optimist

geboren zijn in 2010 of vroeger (7 jaar zijn of worden in 2017)
maximum 1.60 m groot zijn en maximum 60 kg wegen
voldoende kunnen zwemmen om aan watersport deel te nemen

Vago/Laser

geboren zijn in 2005 of vroeger (12 jaar zijn of worden in 2017)
minimum 1.40 m groot zijn en minimum 40 kg wegen
voldoende kunnen zwemmen om aan watersport deel te nemen
de nodige stempels evolutie 1 eenmansboten behaald hebben of gelijkwaardig attest kunnen voorleggen

Surfen/Suppen geboren zijn in 2005 of vroeger (12 jaar zijn of worden in 2017)
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voldoende kunnen zwemmen en medisch geschikt zijn om aan watersport deel te nemen
De groepen Optimist en Surfen worden op maandagmorgen samengesteld door de monitoren op basis van de zeil- of
surfvaardigheden van de kinderen. De monitoren observeren de jongeren gedurende de hele week. Indien nodig worden de
groepen door de monitoren opnieuw samengesteld.
Voldoende kunnen zwemmen & medisch geschikt
Het is van zeer groot belang dat de cursist voldoende kan zwemmen en medisch geschikt is voor de cursus. We kunnen dit
niet voldoende benadrukken. Tenslotte zijn we op een groot diep water actief, wat niet onze natuurlijk habitat is (we zijn
geen vissen !) en wat met de nodige omzichtigheid en veiligheidsmaatregelen gepaard moet blijven gaan.
Als je dus op het inschrijvingsformulier aanvinkt dat de cursist voldoende kan zwemmen en medisch geschikt is dan ontsla je
de club en haar monitoren van alle aansprakelijkheden mocht blijken dat de cursist toch niet over deze kwaliteiten beschikt.
Indien de club of haar monitoren zou vaststellen dat de cursist niet over deze kwaliteiten beschikt dan hebben zij het recht de
cursist uit de cursus te zetten zonder enige vorm van terugbetaling van cursusgelden of andere vergoedingen.
Prijs
Suppen
Optimist en surfen
Vago en Laser

100 €
180 €
200 €

De prijs van een cursus omvat het gebruik van het materiaal, een zwemvest, een surfpak (enkel voor de surfers en suppers) en
een verzekering voor medische kosten. Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen.
Deelnemers die in 2017 lid zijn van ZSC Broechem genieten een vermindering van € 20.00.
Deelnemers met eigen materiaal krijgen een vermindering van € 20.00.
Let wel, enkel gelijkaardig materiaal wordt toegestaan. Bespreek dit bij twijfel reeds bij de inschrijving. Onze monitoren
kunnen indien nodig raad geven. Schrijf uw kind nooit in met eigen materiaal wanneer u niet met zekerheid weet dat u over
het materiaal kan beschikken. Het inschrijvingsgeld wordt niet terugbetaald.
De cursisten ontvangen op het einde van de week een internationaal zeil- of surfpaspoort.
Inschrijving en betaling
De inschrijvingen voor de cursussen 2017 starten op maandag 2 januari 2017 voor leden van ZSC Broechem en op
maandag 13 februari 2017 voor niet-leden.
Je kan inschrijven via een online inschrijvingsformulier. Nadat je dit formulier hebt verzonden ontvang je binnen de week
bevestiging.
Indien je niet de mogelijkheid hebt om online in te schrijven, neem dan telefonisch contact met het scholingssecretariaat
(0477/931565).
Na de betaling is er geen verdere briefwisseling voorzien. Heb je nog vragen of wil je zeker zijn dat de betaling goed
toegekomen is, stuur dan een e-mail naar het scholingssecretariaat.
Situaties van overmacht & doktersattesten
Indien de cursussen moeten onderbroken worden om redenen van overmacht, zoals stormweer, lage waterstand op het
waterbekken, blauwalgen, …, kan de club niet gehouden worden om het inschrijvingsgeld geheel of gedeeltelijk terug te
betalen.
Als de cursist omwille van gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn op de cursus moet hij een geldig doktersattest
voorleggen. In dat geval zal de cursus terugbetaald worden op basis van het betaalde inschrijvingsgeld, verminderd met een
administratieve kost van 60 €, en van het aantal gemiste cursusdagen.
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Scholingssecretariaat
Het scholingssecretariaat verzorgt de inschrijvingen voor de cursussen. Je kan er ook telefonisch terecht met vragen.
ZSC Scholingssecretariaat
Roland Paesmans
Boudewijnlaan 69/4
2243 Zandhoven
Tel.
0477/931565
alle dagen van 17.00 tot 20.00 uur
E-mail scholing@zscbroechem.be

Info na inschrijving
Beste zeiler, surfer of supper,
Je schreef je in voor een Paas-, zomer- of herfstcursus. In de eerste plaats danken wij je voor het vertrouwen dat je stelt in
onze zeil- en surfclub.
Je ontvangt per e-mail nog een bevestiging van de inschrijving(en) die door jou verstuurd werd(en). Wil je alle gegevens
nakijken en indien nodig fouten of aanvullingen melden ?
Gelieve het verschuldigde bedrag
te storten op rekeningnummer BE74 7310 2570 8207, ZSC Broechem,
Oelegemsesteenweg, 43b, 2520 Broechem. Als mededeling bij de betaling vermeld je de betalingscode die het
scholingssecretariaat je nog zal bezorgen. Het bedrag moet binnen de 14 dagen op onze rekening toekomen, zo niet vervalt
de inschrijving automatisch.
Nuttige informatie in verband met de cursus
• Voor alle zeilers en surfers duren de lessen van 10:00 tot 16:30. Voor de suppers duren de lessen van 10:00 tot 12:00
of van 14:00 tot 16:00. We verwachten de cursisten minstens een half uur voor aanvang van de lessen op de club,
zodat ze de tijd hebben om zich om te kleden.
• Wie al eerder cursus gevolgd heeft overhandigt op maandag zijn/haar zeil- of surfboekje aan de monitor.
• Heb je een attest nodig voor de mutualiteit, dan breng je dit eveneens maandag binnen. Het wordt ten laatste
vrijdagavond, samen met de brevetten, terugbezorgd.
• Hou rekening met de weersvoorspellingen en zorg er voor dat je aangepaste kledij bij je hebt: zonnecrème of regenjas,
T-shirt of dikke trui, sandalen, korte of lange broek, enz. Bij zowel warm of koud weer is reservekledij geen
overbodige luxe. Wanneer je aan wal komt is het best dat je terug droge kleren kan aantrekken.
• Surfers en suppers vragen we om een oude turn- of zwemshort mee te brengen en deze over de wetsuit aan te trekken.
Het beschermt het surfpak.
• Iedere deelnemer krijgt een zwemvest en moet deze rond en op het water steeds dragen.
• Voor het middageten kan je je eigen picknick meebrengen of ‘s morgens een broodje bestellen.
• Je kan een drankkaart aanschaffen zodat de cursisten geen geld op zak moet hebben.
Hou dit schrijven bij tot aan het begin van de cursus. De informatie kan je ook nalezen op www.zscbroechem.be/cursussen.
Het bestuur en de monitoren wensen jou of jouw kind alvast een prettige zeil- of surfcursus.
Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij het scholingssecretariaat (zie hiervoor).

