
Stichting Beheer Vikingschip
Opgaveformulier weekend Muiden oktober 2022

● Hoofddoel is met de zeilers en roeiers op ruim water diverse manoeuvres te oefenen.
● Als tweede punt willen we ook (hulp-)schippers de gelegenheid bieden dit mee te maken.
● Betalende opstappers zijn welkom, zowel op individuele uitnodiging als voor een groep
● Beschikbare ruimte bij zeilen voor opstappers is pas bekend, als vrijwilligers zich hebben

ingeschreven.
● Kosten voor deelnemende vrijwilligers zijn max. € 20,--. Afhankelijk van het aantal betalende

passagiers kan dit lager worden!
● Voor eigen rekening: vervoer auto, maaltijden, drankjes, overnachting etc.
● Er kunnen nog kleine wijzigingen in het programma plaatsvinden

NAAM: …………………………………………….

Emailadres: …………………………………………….

Tel.nr.: …………………………………………….

Ik ben Zeiler / Schipper / roeier / andere vrijwilliger / opstapper (doorhalen wat niet van toepassing is)

Ik schrijf mij in voor:

Donderdag 06/10 max. kosten opstapper
JA / NEE 1. Ik vaar de boot mee naar Muiden (hele dag) 14 € 10 *

Vrijdag 07/10
JA / NEE 2. Het ochtend zeilprogramma              9.30 - 11.00 14 € 15 *
JA / NEE 3. Roeien rondje Pampus                   11.30 – 13.30 14 € 15 *
JA / NEE 4. Het middag zeilprogramma            14.30 – 16.30 14 € 20 *
JA / NEE 5. Nog in te vullen(afh van belang) 16.45 – 18.00 12 € 10

Zaterdag 08/10
JA / NEE 6. het ochtend zeilprogramma               9.30 - 11.00 14 € 15 *
JA / NEE 7. Roeien rondje Pampus                  11.30 – 12.30 12 € 10 *
JA / NEE 8. Promotie vaart (tochtje op motor)  13.00 – 14.00 12 € 10
JA / NEE 9. Het middag zeilprogramma           14.30 – 16.30 14 € 20 *
JA / NEE 10. Vaart (op motor) met opstappers   16.45 – 18.00 12 € 10
JA / NEE 11. Nog in te vullen (afh van belang)

Zondag 09/10
JA / NEE 12. Ik vaar de boot mee naar Wijk (hele dag) 14 € 10 *

*Voor zover er plaats is
Ik neem ……. betalende opstappers mee voor activiteitnr.: ……
Ik neem ……. betalende opstappers mee voor activiteitnr.: ……

Plaats : …………………………….. Handtekening : ………………………………………

Dit ingevulde formulier insturen naar muiden@vikingschipdorestat.nl of in de brievenbus van Kees:
Veilingpark 19, 3962 CM  Wijk bij Duurstede.

mailto:kees@vikingschipdorestat.nl

