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Uitnodiging 

Dag van het Wedstrijdzeilen in kajuitjachten 

en 

Prijsuitreiking van de Verbondsbezems 

 

De Noordzee Club nodigt je uit voor de afsluiting van het 

wedstrijdseizoen op zaterdag 18 november bij de KNZ&RV Muiden. Het 

wordt een gevarieerde dag waarop we terugkijken naar het afgelopen 

wedstrijdseizoen, evalueren wat er beter kan en vooruitkijken naar 

volgend seizoen. Aansluitend vindt de prijsuitreiking van de 

Verbondsbezems plaats tijdens een gezellig diner. Zeilers, 

booteigenaren, leden van de Noordzee Club en wedstrijdorganiserende 

verenigingen zijn uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan. 

Programma Dag van het Wedstrijdzeilen 

Het programma van zaterdag 18 november (wijzigingen 

voorbehouden): 

13:00 uur Inloop & ontvangst met koffie/thee/fris 

13:30 uur Opening voorzitter Noordzee Club 

13:30 – 17:30: 

 Evaluatie Competitie 2017 en opzet competitie 2018 

 Wedstrijdkalender 2018-2019 

 Evenement ondersteuning 

 Verscherping controles & keuringen 

 Pauze 

 Technische Commissie 

 Ontwikkelingen binnen ORC en IRC naar aanleiding van de 

congressen. 

 Wereldkampioenschap 2018 

o Stand van zaken 

o Plan van aanpak voor metingen en uitgifte certificaten 

o Vragen? 

 Ontwikkelingen ICT 

17:30 uur Afsluitende borrel 

 

Er kunnen nog wijzigingen plaatsvinden in het bovenstaande 

programma. Deze wijzigingen maakt de Noordzee Club kenbaar via 

haar website en Facebookpagina. 

Je bent van harte uitgenodigd mee te discussiëren en mee te denken, 

maar een stille toeschouwer is ook meer dan welkom!  

Uitnodiging uitreiking Verbondsbezems 

Dit jaar combineren we de Dag voor het Wedstrijdzeilen met de 

uitreiking van de Verbondsbezems en overige jaarprijzen. Alle 

prijswinnaars in de 8 klassen, eerste, tweede en derde plaatsen, 

worden gekroond op hun succesvolle wedstrijdseizoen. Met daarnaast 

nog een aantal speciaal te vergeven awards wordt het een mooie 

avond. 

Het programma van het Diner en de Prijsuitreiking 

18.30 uur  Aanvang diner 

18.35 uur  Voorgerecht  
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19.30 uur  Hoofdgerecht  

20.45 uur  Nagerecht  

21.45 uur  Koffie 

23.00 uur  Afsluiting 

De prijsuitreiking wordt door het diner heen gevlochten.  

Kosten voor het diner bedragen €35,- per persoon. Na aanmelding 

ontvang je per e-mail een factuur met de bankgegevens.  

Aanmelden 

Meld je via onderstaand formulier aan voor je aanwezigheid bij de Dag 

voor het Wedstrijdzeilen in kajuitjachten en/of de Prijsuitreiking met 

diner. 

 

Klik hier om je aan te melden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEnN9ASBt9NwdSMQR8gD2TD4TLvRe8g1F2lGpJ4-LDMKirNQ/viewform?usp=sf_link

