NIEUWSBRIEF JEUGDCOMMISSIE
Beste leden en donateurs,
Ondanks een zeer onzekere aanloop naar het
(zomer)zeilseizoen van 2020 is er nu inmiddels voldoende ruimte in de regels rondom het coronavirus gekomen, dat het jeugdzeilen gelukkig ook
dit jaar door nog door kan gaan. De jeugdzeillessen staan gepland voor op zondag 21 juni en het
weekend van 27 en 28 juni a.s.

Op deze dagen zullen de zeillessen gegeven worden door zeilschool de Ûlepanne. Zoals u wellicht
opvalt is dit niet het volledige programma zoals we
dat voorgaande jaren hebben gehad met zeilschool de Stipe en het leren omslaan in zwembad
De Baron. Het corona virus heeft de voorbereidingen op het (jeugd)zeilseizoen, met en de trainingsweekenden voor de instructeurs danig verstoord.
Daarom zijn we toch blij dat het nu deels toch door
kan gaan. De zeillessen zijn van circa 10.00 tot
16.30 uur. Nadere informatie volgt.
Lesdata: 21, 27 en 28 juni 2020.
Voor jeugd van 8-18 jaar uit Balk e.o.
Kosten € 85,00 per kind.

Opgeven bij Steven van der Sluis, mobiel
06 - 141 029 20 (bellen of appen) of via
jeugdzeilen@sleattemermar.nl
Ook als uw (klein-) kind nog nooit eerder in een
optimist gevaren heeft, toch opgeven!
Namens de jeugdcommissie,
Hinse de Koning
Steven van der Sluis
Marten de Vreeze

Aanbevelingen Watersportverbond
Trek thuis zoveel mogelijk je watersportkleding al
aan. Verkleed je na de zeillessen weer thuis.
Was na de les je handen.
*
De vereniging is niet open voor ouders. De ouder
moet zijn kind afzetten en daarna naar huis gaan.
*
Ga na aankomst zo snel mogelijk naar de boot.
*
Tuig de boot, indien mogelijk, alleen op en af.
Lukt dat niet vraag hulp aan de instructeur.
Degene die helpt wast voor en na de hulp zijn
handen.
*
Laat zelf de boot te water en haal er ook zelf uit.
*
Raak boot en/of ander materiaal van een ander
niet aan.
*
Houdt 1,5 meter afstand tot de instructeur.
*
Verlaat na de zeiltraining zo snel als mogelijk de
accommodatie via de aangegeven route.

Voor het meest actuele verenigingsnieuws surf je
naar: www.sleattemermar.nl

