
                                                                                                            Formulier sturen naar: 
         

                       J. Kooistra 

                       J A W Burgerstraat 14 

                                                                                                            8802 MC Franeker 

                                                                                                             

        Je kunt ook mailen naar: 

        penningmeester@onderdewadden.nl 

                                                                                                       

 

Inschrijving  zwembad cursus  2021 

 
Voor de zwembadcursus van 2021 kun je nu inschrijven. Doe dit zo snel mogelijk door het formulier hier onder in te 

vullen, en aan mij terug zenden.  Je staat dan als voorlopig ingeschreven. Nadat  je betaling is ontvangen, wordt je 

inschrijving definitief.  Leden van Onder De Wadden hebben  – tot 1 december 2021 -  voorrang .   

Dit  jaar hebben we een maximum gesteld aan het aantal deelnemers  en kano’s per oefen uur.  Niet meer dan 20 

kano’s in het water. Daarom spreken we ook tevoren de data af van mensen die voor 4 cursusuren  inschrijven. 

 

De data dat we het zwembad huren:  Zaterdag: 16 jan. 23 jan.  30 jan. 06 feb. 13 feb. 20 feb. en 27 feb.  

Het zwembad is open om 16:00 uur. 

1e Les begint 16:30 uur tot 17:25 uur. 

2e Les begint 17:30 uur tot 18:25 uur. 

      

Je dient je eigen goed schoon gemaakte kano te gebruiken. 

Heb je geen kano vul het in op het formulier. Wij kunnen meestal ook zorgen voor een kano. 

 

Kosten:  voor de basiscursus en vrij oefenen leden        € 65,00  voor 7 lessen (55 les minuten)  

              voor niet leden         € 100,00 voor  7 lessen       (55 les minuten)  

              voor leden                € 45,00   voor 4 lessen basiscursus of vrij oefenen gevorderden. 

  voor niet leden         € 70,00   voor 4 lessen basiscursus of vrij oefenen gevorderden. 

Afwijkend per les  € 12,50 

Speciaal aanbod €110,00  voor 7 lessen en een eenmalig proeflidmaatschap voor 2021  

 

Maak je gedurende de zwembadcursus en of de oefenavonden in de zomer, gebruik van een 

spiksplinternieuwe Nigel Dennis Explorer clubkano dan worden de genoemde bedragen in het eerste jaar 

met € 50 euro boot huur verhoogd. Voor de oudere clubkano’s is dat bedrag € 20 euro. 

  . 

Bank rekening    NL64RABO0320418421 o.v.v de opgegeven naam en zwembadcursus 2021 

Deelname is voor eigen risico. N.B. Je kano moet goed schoon zijn. 

Kano’s niet slepen over de looppaden. Niet eerder in het water, dan de start van de les! 

En zeker niet met kinderen die willen vrij zwemmen, Dit i.v.m. het toezicht hier van. 

Men dient zich hier aan te houden!  Breng ons niet in verlegenheid! We zijn immers te gast! 

 

Met vriendelijke groet, Jaap Kooistra 

 

 

 

 

 

 



 

Inschrijving zwembad cursus 2021 

 

Naam: …………………………………                   Telefoon nr. ………………………(voor calamiteiten.) 

Adres: …………………………………                   Heeft   ……. keer  eerder meegedaan 

Postk. en plaats: ………………………                    Heeft:  wel / geen kano   

Leeftijd:   ………………………jaar                         Is wel / geen  lid van ODW 

Aanmelding voor : Basiscursus, 0 De “ACTIE”  0 Vrij oefenen gevorderden  0 Gestructureerd gevorderden                                                                                   

 

In december a.s. krijg je definitief bericht op welke datum (4 lessen) en in welk  uur je bent ingedeeld. Is er 

een dag dat je niet kunt, laat dat hier even weten. ……………………………………………………. 

 

ACTIE : Bij deelname aan de volledige basiscursus als niet-lid bieden we éénmalig een kennismakingsjaar 

bij onze vereniging (ter waarde van € 70,00 euro) aan. Je betaald dan €110.- voor de gehele zwembad 

cursus en een jaar lang lidmaatschap. Je kunt dan proeven aan het lidmaatschap van de vereniging 

en na dat jaar besluiten of je definitief een lidmaatschap wilt aangaan.  

 


