
��� Wanneer moet ik er zijn?
Welkom: Zondag tussen 13:00 en 13:30 uur
Afscheid: Zaterdag tussen 11:00 en 11:30 uur

Heb je een minikamp geboekt, dan is het vertrek op woensdag om 12:30 uur. 
Begint jouw minikamp op woensdag? Dan verwachten we je om 12:00 uur.

Navigatie: Meerweg 23, 8561AV Balk

 Hoe kom ik bij Zeilschool De Stipe?

Ingang 

Bijzonderheden? Laat het ons weten!
Laat het ons weten als je een dieet volgt, allergieën hebt, medicijnen nodig 
hebt of als er andere belangrijke zaken zijn waar we rekening mee moeten 
houden en die niet vergeten mogen worden. Ook tijdens de week kun je alles 
zeggen tegen de staf, zodat we je kunnen helpen.  

AVG/Privacywet
Wanneer we geen ingevuld formulier voor de AVG hebben, wordt er 
helemaal geen beelmateriaal van de cursist gemaakt en/of wordt eventueel 
beeldmateriaal vernietigd. Je vindt het formulier bij deze reiswijzer.

Vaar je in een Optimist, Laerling of Valk?
 0 Zeil- of waterschoenen (evt. laarzen)
 0 Zeilpak* of degelijk regenpak

Laser Pico, Bahia, Vago of Catamaran?
 0 Water- of surfschoenen met antislipzool 
 0 Zwembroek of boardshort voor over je 

wetsuit 

Ga je Windsurfen?
 0 Water- of surfschoenen met antislipzool 

Let op: laat kostbare spullen die niet nodig zijn thuis! 
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade 
of vermissing hiervan. Dit geldt ook voor mobiele 
telefoons. Het spreekt voor zich dat er geen drugs en 
alcohol meegenomen mogen worden.

 0 Zwemkleding
 0 Zonnebrandcreme
 0 Pet
 0 Slippers of sandalen: er mag niet op 

 blote voeten gelopen worden!
 0 Voldoende kleren voor warm weer
 0 Ruim voldoende kleren voor koud weer
 0 Kleding waarin je goed kunt bewegen
 0 Sportschoenen
 0 Bidon of waterfles met je naam erop
 0 Slaapzak, onderlaken en kussensloop
 0 Pyama voor de koude nachten
 0 (Bad)handdoeken en washandjes
 0 Tandenborstel en andere toiletspullen 

 0 Ingevuld en ondertekend formulier AVG 
 dat bij deze informatie zit. 

 0 Verzekeringspasje
 0 Eventueel zakgeld
 0 Eventuele medicijnen
 0 Een brillenkoordje voor je (zonne)bril
 0 ...
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Ingang De Stipe Wille
(leeftijd 7-10 & 10-12)

Ingang De Stipe Wente
(leeftijd 12-14 & 14-16)

Nog even en dan begint jouw zeil- of windsurfkamp. 
Wij hebben er zo’n zin in! Hier vind je de belangrijkste 
informatie zodat je goed voorbereid op kamp gaat.

Reiswijzer Zomer 2022

Tot snel!

Team Zeilschool De Stipe

 Wat neem ik mee?

 Hoe kom ik bij Zeilschool De Stipe?

Welkom: zondag tussen 13:00 uur en 13:30 uur
Afscheid: zaterdag tussen 11:00 uur en 11:30 uur 

Heb je een minikamp geboekt, dan is het vertrek op woensdag 
om 12:30 uur. Kom je op woensdag voor het minikamp? Dan 
verwachten we je om 12:00 uur.

Navigatie Wille (leeftijd 7-10 & 10-12):
Pypsterstikke 10, 8561AW Balk
Navigatie Wente (leeftijd 12-14 & 14-18):
Meerweg 23, 8561AV Balk
Dit is ook de ingang als jullie voor de Wente én Wille komen. 

    Wanneer moet ik er zijn?

Contact met de Hoofdinstructeur: +31 (0)6 83 03 42 55. 

Bijzonderheden? Laat het ons weten! Laat het ons weten als je een dieet volgt, allergieën hebt, medicijnen 
nodig hebt of als er andere belangrijke zaken zijn waar we rekening mee moeten houden en die niet vergeten 
mogen worden. Ook tijdens de week kun je alles zeggen tegen de staf, zodat we kunnen helpen.

AVG/Privacywet Wanneer we geen ingevuld formulier voor de AVG hebben, wordt er geen beelmateriaal van 
de cursist gemaakt en/of wordt eventueel beeldmateriaal vernietigd. Je vindt het formulier bij deze reiswijzer.

Barkaart kopen of *zeilpak huren Als je nog geen barkaart gekocht hebt bij boeking, kun je een barkaart 
kopen voor € 5,00 en voor € 10,00. Het hoeft niet: je krijgt van ons ook genoeg eten, drinken en tussendoortjes.
Je kunt bij ons een goed zeilpak huren voor € 25,00 per week. Het kan zijn dat je deze bij boeking al gehuurd 
hebt, anders kan het ook nog bij aankomst.

Barkaart kopen of *zeilpak huren
Als je nog geen barkaart gekocht hebt bij 
boeking, kun je een barkaart kopen voor € 5,00 
en voor € 10,00. Het hoeft niet: je krijgt van ons 
ook genoeg eten, drinken en tussendoortjes. 
Je kunt bij ons een goed zeilpak huren voor 
€ 25,00 per week. Het kan zijn dat je deze bij 
boeking al gehuurd hebt, anders kan het ook 
nog bij aankomst.

Contact met de Hoofdinstructeur: +31 (0)6 83 03 42 55 (dag van aankomst t/m dag van vertrek)

Tot snel!

Team Zeilschool De Stipe

Nog even en dan begint jouw zeil- of windsurfkamp. Wij kijken alweer 
uit naar de gezelligheid! Hier vind je de belangrijkste informatie zodat 
je goed voorbereid op kamp gaat.

Reiswijzer 2023

Beste zeiler/surfer en ouder/verzorger,



Naam cursist:   ________________________________________________________________

Geboortedatum cursist:  ________________________________________________________________

Naam ouder/verzorger 
(bij minderjarige cursist):   ________________________________________________________________

Datum:      Handtekening:

Ja  Nee

  

Formulier Algemene Verordening Gegevensbescherming* (AVG)

Kruis aan wat van toepassing is: 
Als wettelijk vertegenwoordiger geef ik toestemming voor het plaatsen 
van beeldmateriaal van onderstaande persoon (cursist) op de website, 
social media en andere marketinguitingen van Zeilschool De Stipe. _______

* Geen toestemming betekent dat er helemaal geen beeldmateriaal 
van de cursist gemaakt wordt en dat eventueel beeldmateriaal wordt 
vernietigd.

Naam cursist:   ________________________________________________________________

Geboortedatum cursist:  ________________________________________________________________

Naam ouder/verzorger 
(bij minderjarige cursist):   ________________________________________________________________

Datum:      Handtekening:

Ja  Nee

  

Formulier Algemene Verordening Gegevensbescherming* (AVG)

Kruis aan wat van toepassing is: 
Als wettelijk vertegenwoordiger geef ik toestemming voor het plaatsen 
van beeldmateriaal van onderstaande persoon (cursist) op de website, 
social media en andere marketinguitingen van Zeilschool De Stipe. _______

* Geen toestemming betekent dat er helemaal geen beeldmateriaal 
van de cursist gemaakt wordt en dat eventueel beeldmateriaal wordt 
vernietigd.


