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Zeilproject “Sailing Experience” – Basics 2023  zondag 6 november 2022 
 
 
Beste leerling  
Beste ouders 
 
We bieden alle leerlingen uit het derde en vierde jaar uit de Burgerschool en het VTI Roeselare de unieke kans om 
kennis te maken met de zeilsport.  Deelnemers krijgen diverse zeillessen op school en doen praktijkervaring op in 
Nieuwpoort. 

Kostprijs module 1 (november – juni) = 60,00 EUR 
In deze prijs zijn inbegrepen: 
• Cursusmateriaal; 
• een 8-tal lessen over de middag (op school); 
• Huur boten Spaarbekken Nieuwpoort; 
• Een 3-tal deelnames aan de CherryRaces te Nieuwpoort (vrijdagavond vanaf 16.15 uur); 
• gepersonaliseerde polo van het zeilteam (aangeboden bij de eerste zeiltocht); 
• diverse (brood-)maaltijden; 
• transport vanaf VTI/Burgerschool; 
• Diverse onkosten.  

Dankzij onze sponsors kan dit project betaalbaar gehouden worden voor de leerlingen. We melden u dan ook graag 
dat het gevraagde bedrag zich een heel stuk onder de werkelijke kostprijs bevindt.  

Hoe betalen? 
60,00 EUR via overschrijving tegen 21 november 2022: 
 
Vzw Scholengroep Sint-Michiel 
campus BURGERSCHOOL 
IBAN BE85 4675 3675 1106 
BIC  KREDBEBB 
mededeling: naam leerling + zeilproject 2023 

 
Transport naar Nieuwpoort 
• Op vrijdag: vertrek om 16.15 uur aan de Burgerschool/VTI.  
• 1 uur voor terugkomst: bericht via smartphone met precieze aankomstuur. 
• Aankomst steeds aan school! 
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Motivatie 
Deelname aan het project vereist dat de leerlingen op alle lessen aanwezig zijn. De kennis en vaardigheden van elke 
deelnemer zijn immers cruciaal voor het correct en veilig uitvoeren van alle taken op de boot. 
 
Zwembrevet 
• Kunnen zwemmen is noodzakelijk voor deelnam aan het project.  
• Kopie zwembrevet toevoegen bij inschrijving. Indien niet mogelijk: verklaring op erewoord, waarin u als ouder 

bevestigt dat zoon of dochter 100 m (= 4 lengtes) kan zwemmen. 

Programma  
http://zeilen.burgerschool.be/activiteiten/Inschrijven voor een activiteit kan enkel via deze weg. Voor iedere 
inschrijving werken we met een deadline (steeds zichtbaar bij elke activiteit). Enkele dagen vooraf sluiten de 
inschrijvingen. Dit is noodzakelijk om tijdig en correct de zeiljachten, de maaltijden en het vervoer te regelen. 
 
Abonneren op de kalender (Zie                                          ) Þ e-mail bij elke nieuwe activiteit. 
Login website: namen zichtbaar van wie wel en wie niet deelneemt. 
 
Schoolsport – tegemoetkoming CM 
Zeilproject: erkend door ziekenfonds CM als schoolsport Þ tegemoetkoming van 15,00 EUR mogelijk indien 
aangesloten bij de CM. Wij vullen hiervoor graag de nodige attesten in! 
 
Verzekering 
De leerlingen zijn voor dit project verzekerd tegen lichamelijke schade. Omdat er met duur materiaal gewerkt wordt, 
vragen wij bij inschrijving naar een familiale verzekering.  Bij eventuele schade aan derden, kan deze verzekering 
tussenkomen. 
 
Foto- en videomateriaal 
§ Website: http://zeilen.burgerschool.be  
§ Facebook: https://www.facebook.com/zeilen.burgerschool/  
§ Instagram: https://www.instagram.com/zeilen.burgerschool/  
Tijdens het project kunnen de leerlingen hun eigen fototoestel of gsm meebrengen. Dit gebeurt echter steeds op 
eigen risico. Zeilboot en zeewater = een risicovolle omgeving voor deze toestellen.  

Vriendelijke groeten 

Directie en begeleiders 

Dhr. P. Vandaele 
Directeur Burgerschool 

 

 Dhr. P. De Brabander 
Directeur VTI 

Dhr. L. Boucneau (Schipper) 
verantwoordelijke infrastructuur / preventieadviseur 
Burgerschool 

 Dhr. K. Vandeputte (Schipper) 
Preventieadviseur VTI Roeselare 

Dhr. K. Alleman (Geschoold zeiler kustvaart 2 (Dayskipper)) 
Leerkracht IT Burgerschool 

 Dhr. F. Vanassche (Ervaren zeiler) 
Leerkracht VTI Roeselare 

Dhr. C. Neyts (Zeilinstructeur Anemos Heist) 
ICT-coördinator / Leerkracht IT Burgerschool 

  

Dhr. S. Vantomme 
Leerkracht Godsdienst Burgerschool 
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Deelnameformulier “Burgerschool/Vti Sailing – Basics 2023” 

 

 

Gelieve onderstaande voorwaarden te lezen en aan te vinken wat klopt: 

Voor akkoord 

De leerling De ouders (voogd) 

Naam leerling:  .............................................................................................................................................  

Klas:  ...................  Nr:  .............  

Geboortedatum: …….…/………../………….. gsm: ……………/…………………………….……………….. 

E-mail:  .........................................................................................................................................................  

Adres:  ..........................................................................................................................................................  

Naam ouder(s) / voogd:  ..............................................................................................................................  

Telefoon: ……………/…………………………….………… 

E-mail:  .........................................................................................................................................................  

 
De ouders (voogd) van ………………………………………… (naam leerling) bevestigen dat zij over een familiale verzekering beschikken.  

qAkkoord q Niet akkoord 

De Burgerschool en het VTI krijgen de exclusieve toelating om foto’s en videobeelden van uw zoon/dochter (gemaakt tijdens het 
project) te publiceren op de schoolwebsites, de website van het project zelf en de social mediakanalen van het zeilproject. 
Bovendien hebt u er geen bezwaar tegen dat de Burgerschool/VTI een kopie bewaart van het beeldmateriaal. Dit beeldmateriaal 
zal niet worden doorgegeven aan derden en dient enkel ter promotie van het zeilproject. U kan steeds vragen om bepaalde 
afbeeldingen te laten verwijderen indien gewenst. 

qAkkoord q Niet akkoord 

De ouders (voogd) van bovengenoemde leerling verklaren op erewoord dat hun zoon/dochter onafgebroken 100 m (= 4 lengtes) kan 
zwemmen. Deze verklaring wordt het best gestaafd door een kopie van het zwembrevet, meegegeven bij inschrijving. 

qZwembrevet in bijlage q Verklaring op erewoord in bijlage 


