WATERSPORTVERENIGING LELYSTAD
Inschrijfformulier Avondwedstrijden 2019
De wedstrijden worden gevaren op de woensdagavonden en zijn gesplitst in twee series:
1.
Avondwedstrijden eerste serie van 24 april t/m 3 juli
2.
Avondwedstrijden tweede serie van 21 augustus t/m 25 september
Het wedstrijdprogramma en alle overige informatie wordt tijdig gepubliceerd op de WVL website.
Deelname en inschrijving staat open voor geoefende en beginnende (wedstrijd)zeilers, voor WVLleden én niet-WVL-leden.
Schipper (ondergetekende):
Naam
: ……………………………………………….………..
Straat, huisnummer
: ……………………………………………….………..
Postcode, Plaats
: ……………………………………………….………..
E-mail
: ……………………………………………….………..
Mobiel nr.
: ……………………………………………….………..
WVL lid
: Ja / Nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Schrijft zich in voor
(keuze ●)

o woensdag 24 april (gratis)
o woensdag 1 mei (gratis)
o één wedstrijd naar keuze dd ……………. € 7,50 */**
o Avondwedstrijden 1e serie € 50,00 */**
o Avondwedstrijden 2e serie € 25,00 */**
o Avondwedstrijden 1e en 2e serie € 65,00 */**

*Niet-WVL-leden betalen een toeslag van 50% op alle inschrijfgelden.
**Wordt de inschrijving ontvangen gedurende een wedstrijdserie dan wordt het inschrijfgeld verhoogd met € 10,00 (muv
inschrijvingen die volgen na deelname aan de gratis wedstrijden van 24 april en/of 1 mei)
De datum van inschrijving is de datum van ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier.

Door het insturen van een ingevuld inschrijfformulier verplicht men zich tot het betalen van de
inschrijfgelden binnen de betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. De inschrijving geldt per
schip, waarbij 1x per seizoen mag worden gewisseld van schip. (nb. Dan wel opnieuw gegevens
doorgeven)
Dit inschrijfformulier met de verklaring van verantwoordelijkheid en gegevens van het schip en
zeilplan
(zie volgende pagina’s) volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar:
- Per e-mail: wedstrijd@wvlelystad.nl
- Per post: Watersportvereniging Lelystad, t.a.v. de administratie, Houtribhaven 2, 8242 PC Lelystad
STUUR HET INSCHRIJFFORMULIER A.U.B. ZO RUIM VAN TEVOREN OP, DIT SCHEELT DE
WEDSTRIJDCOMMISSIE ERG VEEL WERK OP HET LAATSTE OGENBLIK!

Handtekening:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . datum: . . . . . . . .
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Inschrijven met een in 2019 geldige ORC meetbrief
Gegevens schip en zeilplan:
Naam schip
Merk en Type schip
Thuishaven
In 2019 geldige ORC meetbrief
ORC meetbrief - zeilnummer

: ……………………………………………….………..
: ……………………………………………….………..
: ……………………………………………….………..
: …………………………….……………………………

Evt. bijzonderheden of opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NB. Dit vel kan ook bij een zgn.’Declared OCR’ meetbrief gebruikt worden.
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Inschrijven zonder (geldige) ORC meetbrief
Gegevens schip en zeilplan:
Naam schip
: ……………………………………………….………..
Indien ook vorig seizoen deelgenomen dan alleen de evt. gewijzigde gegevens hieronder invullen.
Merk en Type schip

: ……………………………………………….……….. Bouwjaar

Kleur romp

: ……………………………………………….………..

Thuishaven

: ……………………………………………….………..

Naam Schipper

: ……………………………………………….………..

Telefoon (mobiel) nr.

: ……………………………………………….………..

Lengte Romp (m)
Diepgang (m)

:…………...… m
:…………...… m

Kiel

o Vaste kiel

o Beweegbare kiel

Motortype

o Inboard

o Outboard

Schroef

o Vaste schroef o Klap schroef

Vaste schroef

o 2-blads

o 3-blads

Boegschroef

o Ja

o Nee

Alleen Dacron zeilen

o Ja

o Nee

Voorzeil

o Fok

o Genua I

Rolreef voorzeil

o Ja

o Nee

Uitgebouwd grootzeil o Ja

o Nee

Oprolbaar grootzeil

o Ja

o Nee

Squarehead grootzeil

o Ja

o Nee

Spinnaker

o Ja

o Nee

Gennaker

o Ja

o Nee

Ander voorzeil

o Ja

o Nee

LWL

: …………………

: ……………………

(keuze ●)

o Geen motor

o Genua II

(vb. Bollejan, Code Zero)

Evt. bijzonderheden of opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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