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Daniël en Jelle openen om 20.00 uur de informatieavond.
Ze heten iedereen welkom en beginnen een voorstelronde.
De avond staat in teken van het informeren van de groepen over het CWO en wat de mogelijkheden
hierin zijn. De PowerPoint van de presentatie komt online te staan. Deze notulen dient als verslag
gebruikt te worden voor alles wat niet in de PowerPoint staat vermeld.
Toevoegingen aan de PowerPoint:
•
•
•

•
•

Het Zeilboek staat niet online, maar dient gekocht te worden. Het kost ongeveer €20,-.
Er zijn nieuwe insignes voor het CWO en deze zullen als het goed is met het nieuwe
afvaarmoment worden gebruikt.
De I3’er hoeft niet altijd bij de I2’er aanwezig te zijn. Hij/zij dient alleen toezicht te houden en
af en toe met de I2’er sparren over het CWO. De NTC komt af en toe even kijken om te zien
hoe het gaat. Gaat het naar wens dan vertrekt NTC weer en laat de groep zijn gang gaan in het
lesgeven/examineren.
De inschrijvingen van het CWO-IV opent deze week. De instructiedagen worden overlegd
tussen de kandidaten en de instructeurs.
De e-mailadressen van de NTC staan online.
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Vragenrondje:
- Meerdere groepen:

Waarom gaat de sleeptraining dit jaar niet door?
Naar aanleiding van de gebrekkige belangstelling voor de sleeptraining de
afgelopen jaren, vervalt de sleeptraining dit jaar. In plaats daarvan wordt er
een motorboottraining gehouden in september. Het plan is om de sleep- en
motorboottraining elk jaar met elkaar te verwisselen.

- Willem Barendsz:

Is er een mogelijkheid dat de NTC CWO-II (theorie en praktijk) afneemt voor
groepen die helemaal geen Instructeurs hebben?
In de basis doen wij dit als NTC niet. Met de simpele reden dat wij anders de
vraag niet aankunnen. Groepen kunnen CWO-II in principe zelf regelen.
Mailen/vragen kan echter altijd, waarna wij intern dit zullen overleggen of
iemand kan/wil. Voor de kwestie van de Willem Barendsz zullen we intern
gaan overleggen.

- NTC:

Het is niet nodig om eerst I2 te halen voordat je I3 kan halen. Iedereen kan met
CWO-IV gelijk starten met I3.

Om 20.45 uur sluiten Daniël en Jelle de avond en wordt er in informele sfeer verder gepraat.
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