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Taken dagcoördinator 
 
 
Meenemen naar de haven: 
 

- Het zeilrooster 
- Schrijfblokje o.i.d. om op- en aanmerkingen op te schrijven.  
- Puntsgewijs takenlijstje van dagcoördinator en vrijwilligers 
- Lijstje met telefoonnummers van de ingeplande vrijwilligers 
- Lijstje met telefoonnummers van de ingeplande zeilers 

 
Zorg dat je om 9.40 uur klaarstaat om de vrijwilligers te ontvangen. Controleer om 9.50 uur of iedereen er is. 
 
Voorbereidingen: 
 
Begin als je er bent met grasmatten uit de loods te halen (indien deze aanwezig zijn).  
Geef alle vrijwilligers die komen meteen een taak. 
Koppel nieuwe vrijwilligers aan een ervaren vrijwilliger (mogelijk is er i.v.m. het rooster al een voorstel gedaan). 
Per boot 2 vrijwilligers. Zeg vrijwilligers dat wanneer ze iets niet weten het gerust kunnen vragen. Zeg ook dat dit vooral bij 
de elektrische bediening belangrijk is. Een verkeerde aansluiting kan betekenen dat er niet elektrisch gevaren kan worden. 
Zorg dat het liftje wordt gehaald en in de koker die aan de kade bevestigd is wordt gestoken.  
Zorg dat de kielwagen (indien aanwezig) met de kieltjes bij het liftje staat. 
Zorg dat de tilmat en het juk van het tilliftje uit de berging worden gehaald en bij het liftje worden neergelegd. 
Zorg dat de berging toegankelijk is.  
 
Boten: 
 
Begin met de boten die na het optuigen meteen het water in kunnen. Tuig daarna de boten op in de volgorde waarin ze 
worden gebruikt. 
Leg de dekzeilen op de kop op de grond en leg daar de losse onderdelen die uit de betreffende boot komen op. Het 
meeste wordt gebruikt maar dan kan je het terug vinden.  
Let op of alle onderdelen gemarkeerd zijn. Als er een merkje af is en je bent er zeker van dat het onderdeel bij een 
bepaalde boot hoort, breng dan de markering op nieuw aan. In de kist ligt een markeerstift! Denk er bij het markeren aan 
dat het op een plek moet zodat het niet op foto’s zichtbaar zal zijn. Houd zoveel mogelijk de oude markeerplek aan. 
Verzamel de onderdelen waar je niet zeker van bent en geef dat aan de roostermaker door. 
De accu’s van de elektrisch bedienbare boten en de walkietalkies (indien aanwezig) klaarleggen.  
 
Begin van de dag: 
 
Neem na het optuigen even tijd om met de vrijwilligers het schema door te nemen. Geef wijzigingen, indien je deze 
gekregen hebt, door. 
Vertel, als er een nieuwe vrijwilliger is, dat iedereen voor de werkzaamheden verzekerd is en dat de zeilers hebben 
getekend voor het feit dat ze op eigen risico meedoen.  
Vraag of er mensen zijn die liever een andere taak hebben.  
Vraag of er beschrijvingen zijn die niet kloppen en wijzig deze. Geef de wijzigingen later aan de roostermaker door.  
Vraag ook of vrijwilligers als ze gedurende dag beschrijvingen zien die niet kloppen, dit aan jou willen doorgeven zodat jij 
dat aan de roostermaker door kan geven. 
Vraag de vrijwilligers die een walkietalkie gebruiken, hiervan alleen gebruik te maken als het echt nodig is. 
Zorg er voor dat alle walkietalkies die gebruikt worden op hetzelfde kanaal staan afgesteld. 
Zeg dat het consumptiepasje van Sailability achter de bar ligt en dat de vrijwilligers daar koffie, thee, glas fris en bij de 
evaluatie eventueel een biertje. Max 3 consumpties per persoon per sag. 
Vraag als er vrijwilligers zonder Sailability polo zijn, of ze een shirt hebben. Als ze deze niet hebben geef ze dan dat wat ze 
niet hebben. Mocht de voorraad bijna op zijn, geef dat dan aan de roostermaker door. (Is de voorraad polo’s op, zodra er 
nieuwe voorraad is aangevraagd dan krijgt de commissie dat door). 
Vraag of er nog vragen zijn. Beantwoord de eventuele vragen en wens tot slot iedereen een gezellige dag. 
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Gedurende de dag: 
 
Let op of zeilers op tijd komen (ze krijgen door dat ze een kwartier voor aanvang worden verwacht). Als het bijna de zeiltijd 
is en de zeiler is er nog niet, bel deze dan op. 
Let op of de zeilers die arriveren worden opgemerkt door de vrijwilligers. Attendeer eventueel de vrijwilliger die 
verantwoordelijk is voor de betreffende zeiler. 
Let er op dat iedereen die het water opgaat een zwemvest aan heeft. 
Let op het weer vooral als er harde wind en/of onweer is voorspeld. Haal alle boten naar binnen als er windkracht 5 of 
meer is en/of als er serieuze onweer dreiging is. Las, als de voorspellingen geen verbetering laten zien, de dag af. Bel de 
resterende zeilers z.s.m. op. Zeg alle zeilers die niet hebben kunnen zeilen dat ze een keer te goed hebben.  
Overleggen met zeilers die zeilervaring hebben of ze met de wind die er is zelf de haven in en uit kunnen zeilen of dat ze 
gesleept worden door de volgboot. Het resultaat aan de volgboot doorgeven. 
Wijs vrijwilligers die tillen met een gebogen rug er op dat ze een gebogen rug hebben en dat dit slecht is. Natuurlijk gebruik 
je hierbij geen strenge toon. Tillen met een gebogen rug gaat heel gemakkelijk maar is erg slecht.   
Let op of zeilers die getild worden (ook met de tillift) ook echt getild kunnen worden. Als je twijfelt overleg dat dan met de 
vrijwilligers en geef, als de conclusie is dat het niet lekker ging, dat door aan de roostermaker. 
Let er op dat de motorbootbemanning een walkietalkie meeneemt.  
Let er op dat de vrijwilligers die in de tweepersoonsboten varen ook een walkietalkie meenemen. 
Zorg er voor dat je zelf een walkietalkie bij je hebt zodat je vanaf de wal de vrijwilligers op het water kan bereiken.  
Let erop dat zeilers die hun eigen taxivervoer niet kunnen regelen uiterlijk binnen een kwartier na de afgesproken tijd 
worden opgehaald. Je hebt gegevens van de roostermaker gekregen, gebruik deze voor het bellen van de taxicentrale. 
Mocht iemand het niet zelf kunnen regelen en je hebt geen gegevens vraag dan de zeiler naar zijn/haar taxipasje, daar 
staat alles op wat je nodig hebt. Geef in het laatste geval aan de roostermaker door dat die zeiler het toch niet zelf kon 
regelen. 
 
Opruimen: 

 
Boten die niet meer gebruikt worden, kunnen worden opgeruimd. Vraag 2 vrijwilligers de boot op te ruimen en vraag of ze 
de volgende punten in de gaten willen houden: 

- De boten aftuigen (zeilen om de masten, eventueel hoezen om de masten, giek losmaken van de mast, eventuele 
accu’s eruit halen en dekzeil over de boot).  

- De boten moeten op zijn kop op de toegewezen plaats worden teruggelegd, eventueel met de sjorbanden die daar 
liggen worden vastgemaakt zodat ze niet door de wind kunnen worden verplaatst.  

- Zorg ervoor dat: 
1. alle banaankussens, schuimrubber stukken, zwemvesten, tilmat en het juk van de tillift, etc. in de berging 

komen. 
2. de kieltjes op de daarvoor bestemde plaats worden opgeborgen. 
3. de accu’s en de walkietalkies weer aan de oplader komen. 
4. het liftje weer op z’n plek in de berging komt. 
5. de grasmatten weer op hun plek komen. 

 
Evaluatie: 

 
 Ga na het opruimen even met alle vrijwilligers om tafel zitten en vertel onder het genot van een drankje wat jou is 

opgevallen, goed ging, leuk was, iets minder ging enz.  

 Maak vervolgens een rondje waarbij elke vrijwilliger kan zeggen/vragen over de dag wat hij/zij wil. Vraag daarbij 
ook naar verbeterpunten/aandachtspunten. Als hier punten in naar voren komen die ook voor andere dagen 
belangrijk/handig kunnen zijn geef die dan door aan de roostermaker zodat deze de informatie kan verwerken waar 
het van toepassing is.  

 
Thuis: 

 
Geef alle verzamelde informatie via de mail door aan de roostermaker. 


