WATERSPORTVERENIGING WOUDRICHEM
JEUGDZEILREGLEMENT

versie 2 januari 2019

1. Het Jeugdzeilen is een activiteit van Watersportvereniging Woudrichem (WSV Woudrichem), en
valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuurslid Jeugdzeilen.
2. Doelstelling van het Jeugdzeilen van WSV Woudrichem is om jeugd op een leuke wijze kennis
te laten maken met de (recreatieve) zeil-/watersport.
3. Na de aanmelding zijn de ouders/verzorgers van de (aangemelde) deelnemer gehouden om het
jaarlijks vast te stellen cursusgeld te voldoen.
4. Deelnemers (cursisten) dienen minimaal 8 jaar oud te zijn, en te beschikken over
zwemdiploma’s A en B.
5. Voor deelnemers aan de beginnerscursus (CWO1) is deelname aan de zwembadles verplicht.
Zonder het volgen van de zwembadles kan niet aan de rest van het programma worden
deelgenomen.
6. Tijdens de zeillessen en bij het verblijf op de steigers is voor cursisten het dragen van een
goedgekeurd en passend zwemvest verplicht, evenals het dragen van geschikt schoeisel.
7. Buiten de les (met name voor aanvang en na afloop van de les) zijn ouders/verzorgers zelf
verantwoordelijk voor (de veiligheid van) het kind, ook als het kind zich op het terrein van WSV
Woudrichem bevindt.
8. WSV Woudrichem/Jeugdzeilen is geen bedrijfsmatige vaarschool, maar draait volledig op
vrijwilligers. Met dat gegeven in het achterhoofd geeft WSV Woudrichem naar beste weten en
kunnen zeilinstructie aan de cursist.
9. Al het materieel dat gebruikt wordt voor het Jeugdzeilen, inclusief de bootjes, valt onder
verantwoordelijkheid en beheer van de commissie Jeugdzeilen.
10. Cursusprogramma en -data worden vastgesteld door de commissie Jeugdzeilen.
De inhoud van het cursusprogramma wordt samengesteld met als leidraad de eisen
Jeugdzeilen eenmans I, II en III, en (jeugd)kielboot I en II van de stichting Commissie
Watersport Opleidingen (CWO).
Bedoeling is om circa tien lessen en een zeilkamp per seizoen te verzorgen. Indien lessen of
activiteiten om wat voor reden dan ook uitvallen is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
11. De commissie Jeugdzeilen verzorgt de indeling van cursisten in lesgroepen. Tussentijdse
wisselingen van lesgroep zal alleen in uitzonderlijke gevallen plaatsvinden, zulks ter
beoordeling van de commissie Jeugdzeilen.
12. Indien er bij de zeilinstructie een vaartuig van WSV Woudrichem wordt gebruikt zorgt WSV
Woudrichem ervoor dat het betreffende vaartuig verzekerd is tegen wettelijke
aansprakelijkheid.

13. WSV Woudrichem is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op, rond en in zijn
accommodatie en/of vaartuig, tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van

haar dan wel van personen die in haar dienst zijn en/of personen die door haar zijn aangesteld
ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden. Indien WSV Woudrichem aansprakelijk
is voor de schade, dan is deze beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de
(bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van WSV Woudrichem wordt uitbetaald, vermeerderd
met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van WSV Woudrichem
komende eigen risico. Bovenstaande beperkingen gelden niet bij opzet of bewuste
roekeloosheid van WSV Woudrichem.
14. De cursist dient verzekerd te zijn voor (letsel)schade aan anderen (wettelijke
aansprakelijkheid).
15. Van ouders van cursisten wordt verwacht dat zij waar nodig een actieve bijdrage leveren en
meehelpen, bijvoorbeeld bij het in en uit het water halen van de boten, het bemannen van de
bar tijdens de lessen etc.
16. Tijdens de lessen moeten ouders/verzorgers van de cursist altijd telefonisch bereikbaar zijn via
het opgegeven telefoonnummer.
17. Het is niet toegestaan om auto’s te parkeren op of nabij het hellingterrein of op de afgesloten
parkeerplaats (uitgezonderd sleutelhouders).
18. Dit reglement maakt deel uit van het Huishoudelijk reglement van WSV Woudrichem. Naast dit
reglement zijn ook de andere reglementen van WSV Woudrichem van toepassing, zoals
eerdergenoemd Huishoudelijk reglement en het Havenreglement. De reglementen zijn te
raadplegen op de website van WSV Woudrichem of op te vragen bij het bestuur.

