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Reserveren van verenigingsboten bij wedstrijden en evenementen
Beste leden,
Iedereen die voldoende gekwalificeerd is, kan gebruik maken van een verenigingsboot. Reserveren doe
je via www.elfhoeven.nl/149_reserveren-boten.html. Te bereiken via menukeuze Ledenpagina’s.
Lees ook de nadere instructies die je vindt bij de downloads(www.elfhoeven.nl/14_downloads.html).
Als je met een verenigingsboot wilt wedstrijdzeilen, werkt het net even anders. Dit schrijven legt uit hoe
het dan werkt.
Algemeen punt m.b.t. aansprakelijkheid: Iedere schipper die niet meevaart in een officiële les olv een
instructeur is geheel verantwoordelijk voor het varen en dient dan ook ten minste WA verzekerd te
zijn.
Per wedstrijdevenement zijn er andere regels m.b.t. het inschrijven/ huren van een boot hieronder de
basisregels.

Dinsdagavondwedstrijden en EJL en ESL wedstrijden
Inschrijven via de wedstrijdsite en aan de wedstrijdtafel, kosten € 6 per persoon. Een Optimist, Splash of
Laser vaar je alleen, een RS Feva of Cadet kost dus € 12. In een polyvalk mogen maximaal 4 personen.
Overigens, bij de EJL hoeven kinderen die deelnemen aan een opleiding CWO II of III, niet te betalen
voor het gebruik van een verenigingsboot.
Indeling van de verenigingsboten mag in onderling overleg bepaald worden maar natuurlijk mag niemand
worden uitgesloten! Iedereen is welkom om mee te doen. Op het whiteboard aangeven wie aanwezig is!
Voor deze evenementen is het niet mogelijk om boten te reserveren via de website.

Onderlinge wedstrijden en andere evenementen
Meedoen met onderlinge wedstrijden wordt gesimuleerd echter worden hier de boten niet collectief voor
gereserveerd.
Daarom geldt dat de boten MOETEN worden gereserveerd via www.elfhoeven.nl/149_reserverenboten.html .
Aan de wedstrijdtafel is een (nood) wachtwoord bekend. Om deelnemers aan de Onderlinge wedstrijd
voorrang te geven op pleziervaarders is het mogelijk tot een week van te voren een boot te reserveren
via een mail aan vlootcommisie@elfhoeven.nl
Veel plezier en een behouden vaart
De vlootcommissie.
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