Voorwoord.
ili jf jaar zi jn urr met r,rnn aanta] I eden v;ln cle
instructt:ursstaf hÍ:Ë1. intensief aan het inventarisrren
geureest, hoe uri j hr,rt zeil school-gi:rJeel te van tJe
jeugdherh erg in Heeg gestal te gevÍrn. f)eze inventarisatie bestond uit een aantal verharlen, verslagen en
opleidingsprogrammars, die elkaar gedeeltelijk
overlapten, maar er zaten r:ok enige gaten in.
5inrJs vorig jaar zijn rrrij voor oÍ'lze instructeursop.leiding gebruik gaan maken v.:rn lret hoek ttZeil enÍÍ,
van Kercl t"leynen Bn Peter Tolsma. Dit hoek is za goed,
dat urij beslr:t;':n hebben, om onzí: oudettlnstrtrr--ties:ran
instructeurstr aan t,e laten sluitnn lri j cjit hoek, t)e naam
en deel ïïï, uijzen du.ldelijk op d:it aansluiten.
TedereFn, die

rrrr:rI

een$ gnprobeerd lreeftr offi vecl

informatie oÍ'r logische,lijze 11RÊroepeercl te l<rijgen,
zal ruetenr cl;lt dit onLzettend vnel tijd heeft gekost;.
Dit rubriceren is gro bencler:1s .in ieders vri je t,i jrl
gebeurd. Voor aI dnze vrijurilligheid r,riIlr:,rn urij hj.er
een dankrrroord neerschrijven.
t-)it boekurerk is nietfraftr. Ten eerstel omcJat dit hnrgroe.
, tr pr:xen in
hóí:l korte ti jd (.". 5 m::ancJr:n) gebeuren moest en
urij cius niet de tijd hacldenr offi uitgetrreid te corrigercn.
Tcn tt.reede, omclat he{:, ze.i.}schoolt,rerk za maatsch:lppijafhankeli jk is- eri-derhalve za ftturbulentlf dat je
doorlopend moet bijstureno Daarom stellen k,ij ons voor,
om tuee seizoLlnÍ:)n mr:t deze hanclleiding te uerken. Aan het
eincJ van seizoen 13s? l<unnen bi jlagsn qeprorluceerd uordern,
oÍn hia ben op te vul1r.n Ên onvolkomenherjen aan te vulr en.
De plaatsen uaar deze opmerkinqe-:n het beste mcegenomen kulnr:n
u:orden zijn de verslagen van scher:psracJen en najaarsvergadering.
Deze handrr;iding kan r.Joor ierJereen r:rorden opgehouud, rloor aan
de div, thematrainingen deel te nemen. Gecjoseerrle informaticverstrekking heeft meer effect;

Tot besluit uilden urij dezetrïnstructies rran instructeuts'r
opdragen aan de NJHC in het algemer:n en aan rJe becÍri jf slei'cÍr:r
ll.J.5. Schneiders in het byzonder, De NJt-lC heeft ons vijf jaar
dr: ruimte gegeven, on hr;t zeilschoolqedeelte in lleeg z'o te
structurerenr als r.,rij dachten dat goed uJês1
De toel<omst zal uitt;ijzenr of het de manier u,asr om dab sttlkjer
cultuurgoed, uraar de f!Jt'lC de verantuloord.ing uoor heeft, in
stand te houclen.
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