
 

Beste (toekomstige) watersporter, 
 
Bedankt voor je aanmelding, leuk dat je deze zomer een cursus bij ons komt volgen! 
Hierbij bevestigen wij je aanmelding voor een watersportkamp.  
 
Het watersportkamp zal plaatsvinden bij Clubhuis Stormring, het adres is:  Sluiskade 21, 1353 
BT Almere 
  
Je wordt daar verwacht bij Zeilschool Haddock om 9.00 uur. 
Om 17.00 uur is de les afgelopen.  
 
Vergeet niet de volgende spullen mee te nemen: 
- set droge kleding  
- handdoek 
- regenpak 
- zwembroek / badpak  
- gympen of waterschoenen die nat en vies mogen worden 
- zonnebrandcrème (waterproof) 
- pet / zonnebril 

 
 
Wellicht ten overvloede: Iedereen die deelneemt aan een activiteit van Haddock Watersport 
dient in het bezit zijn van minimaal een zwemdiploma en is verplicht tijdens de activiteiten een 
zwemvest te dragen. 
 
Tijdens de activiteiten maken wij af en toe foto’s omdat we hebben gemerkt dat ouders het 
leuk vinden om, naast de stoere verhalen die ze thuis horen, ook een beeld te krijgen van de 
avonturen van de waterwekers. Wij publiceren deze foto’s op onze social media (Facebook 
en/of Instagram).  
Dit vermelden de instructeurs ook bij het openingspraatje bij aanvang van de cursus.  
Mocht u geen toestemming willen geven voor de publicatie van de foto’s van uw kind, meld dit 
dan a.u.b. bij aanvang van de cursus bij de betreffende instructeur. 
 
De cursuskosten bedragen € 265,- p.p. en zijn bij inschrijving via de website voldaan.    
 
Annuleringskosten zijn tot twee weken voor aanvang van het watersportkamp gelijk aan 10% 
van het cursusgeld, bij latere annulering kan geen restitutie plaatsvinden.  
 
Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt Haddock Watersport het recht een watersportkamp te 
annuleren, is dit het geval dan stellen wij de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte en zullen wij er alles aan doen om een alternatief te bieden.  
 
Wij wensen je heel veel plezier tijdens het watersportkamp!  
 
 



 

Met vriendelijke groet,  
 
Haddock Watersport 
Lars Buurmeijer   


