Dag flamingo’s!!
Missen jullie ook die verfrissende duik in het zwembad…? Wij zijn
alvast klaar om er eind augustus weer in te vliegen met onze
trainstersploeg. Een aantal jonge enthousiastelingen hebben onze
ploeg toegevoegd.
Welkom aan Marie, Fien, Anse, Justine en Anissa !!!
Het nieuwe seizoen gaat van start op zaterdag 27 juni. Voor de
meisjes van groep 1, 2, 3, 4, 7, 9 en senioren gaat deze van start op
vrijdag 26 juni met de ministage. De info hebben jullie reeds gehad
in ledenbrief juni, maar vind je toch nog eens in bijlage.
Voor onze initiators kunnen jullie ook van start gaan op zaterdag 27
juni van 12u tot 14u in Zwevegem. Ook trainen jullie op dinsdag van
18u tot 19u in Harelbeke (Arendstraat 62C).
Je kan je inschrijven bij SKF door het lidgeld te betalen. Dit bedraagt
vanaf nu 225 euro. Graag te betalen vóór 15 augustus op rekening
van SKF: BE63 7350 4163 4408 – KREDBEBB met vermelding van
lidgeld + je NAAM. Een tweede kind uit hetzelfde gezin betaald
slechts 215 €, een derde betaald nog 205 €, een vierde ... Senioren
betalen 115 euro lidgeld. Indien het lidgeld niet betaald is voor 15
september, zal er een toeslag gerekend worden van 10 euro. Dank u
om dit dus spoedig in orde te maken.
SKF organiseert op 24 september een spaghetti-avond om 18u30!
Noteer alvast maar die datum in je agenda! Dit wordt ook
gecombineerd met een infomoment om 18u voor ouders die willen.
Voor deze lekkere spaghetti’s vragen we 12 euro voor volwassen
persoon en 8 euro voor kinderen (tot 12 jaar). Deze gaat door in Sint
Paulus, Italielaan 6.
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We verwachten ook van de meisjes die deelnemen aan
wedstrijden/recreameetings (zie wedstrijdkalender) een juist SKF
tenue te hebben. Witte trui, zwarte broek, zwarte t-shirt en roze
badpak . Deze kunnen jullie bestellen op de kledijverkoop op
zaterdag 19 november of bestellen via skfwinkel@gmail.com

SKF-wedstrijdkalender najaar 2016
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Selectie Junioren
Vlaams criterium junioren
Vlaams criterium miniemen
Vlaams criterium kadetten
Recreameeting
Belgisch kampioenschap COMBO
KLAASKOEKENVERKOOP
KLEDIJVERKOOP
13/11/2016
Vlaams kampioenschap Senioren
25-27/11/2016 Flanders open

Voor de rest wenst het SKF-team jullie een heel prettige en
deugddoende vakantie toe!
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