Ledenbrief augustus 2017

Dag liefste Flamingo’s!
Welkom (terug) voor het nieuwe seizoen! Hopelijk heeft iedereen
een leuke vakantie achter de rug! Wij zijn er alvast helemaal klaar
voor!
Ledenbrieven
Zoals jullie reeds zien in jullie mailbox, blijven onze ledenbrieven
digitaal. Indien je e-mailadres wijzigt, stuur je best een mailtje naar
skfzwevegem@gmail.com.
Ministage
Zoals jullie weten is onze ministage van start gegaan. Meisjes wordt
altijd verwacht om naast hun zwemgerief ook een tenue mee te
hebben om te turnen/gymen + DRINKEN!! + eten (indien men over
de middag/avond traint).
Gelieve dit DRINGEND te betalen, indien je het nog niet hebt
gedaan! 35 euro voor groep 3, 4, 5, 7 en 9 en 10 euro voor groep 1
en 2 op het SKF-rekeningnummer: BE 42. 0013.3343.5354.
Eerste training
Op zaterdag 27 augustus gaat iedereen van start (ministage één
dagje eerder), maar op dinsdag 30 augustus is er in Harelbeke GEEN
training. De ministage loopt dan nog steeds, dus ENKEL groep 3, 4, 7
en 9 moeten die dag trainen en de andere groepen NIET!!
Spaghettiavond & Infomoment 24 september
De spaghettiavond start om 18u30, maar om 18u begint een
infomoment voor de ouders. Hier wordt kort het reilen en zeilen
van de club uitgelegd.
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Inschrijven voor de spaghettiavond kan via volgende link, gelieve dit
vóór 14 september te doen:
https://docs.google.com/forms/d/1QDYE8bGeiDJ1tdng3HCO4wtDQ
nx3GzguxTXXDdtdwWw/viewform?edit_requested=true
Voor kinderen is het 8 euro en voor volwassenen 12 euro.
Klaaskoekenverkoop
Ook dit jaar hebben we onze klaaskoekenverkoop die doorgaat op
zaterdag 19 november! Alle zwemster vanaf groep 3 worden
gevraagd om deel te nemen aan deze verkoop. Uiteraard hebben
we ook chauffeurs nodig om de kinderen te voeren en te begeleiden
gedurende deze namiddag. Jullie mogen gerust een mailtje sturen
naar skfzwevegem@gmail.com.
Tot slot hebben we ook een toffe beloning voor de groep die het
meeste klaaskoeken verkoopt in voorverkoop! Hierbij kijken we
naar het gemiddeld aantal pakken per lid in de groep. De
uitverkoren groep wordt ook bekend gemaakt op de dag van de
klaaskoekenverkoop. Vorig jaar is groep 9 gaan bumperballen…
Who’s next?
Lidgeld
Hopelijk heeft iedereen het lidgeld reeds betaald? Indien niet,
gelieve voor 15 september 225 euro te storten op het volgende
rekeningnummer van SKF: BE 42. 0013.3343.5354 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
wel om dit dus spoedig in orde te maken.
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Winkelverkoop
Deze gaan door op zaterdag 19 november. Hier kunnen de meisjes
een tenue kopen van de club. De meisjes die verplicht zijn aan
wedstrijden deel te nemen, zijn ook verplicht voor een zwarte
trainingsbroek, zwarte t-shirt en witte trui aan te kopen. Indien je
tenue nog niet in orde is, kan je hem bestellen via het volgende
emailadres: skfwinkel@gmail.com.
Show
Voor de grote show zijn we op zoek naar handige mama’s/papa’s
voor het decor, kostuums, … Bij interesse mag je een mail sturen
naar skfzwevegem@gmail.com.
SKF/wedstrijdkalender


















18/09/2016
09/10/2016
23/10/2016
01/11/2016
06/11/2016
11/11/2016
13/11/2016
25-27/11/2016
29/01/2017
12/02/2017
19/02/2017
27/02 – 03/03
19/03/2017
25&26/03/2017
10 – 14/04/2017
15-16-17/04
23/04/2017

Selectie van VZF uit
Vlaams criterium junioren
Vlaams criterium miniemen
Vlaams criterium kadetten
Recreameeting
Belgisch kampioenschap COMBO
Vlaams kampioenschap Senioren
Flanders open
VK junioren
VK miniemen
BK Junioren
STAGE: VERPLICHTE DEELNAME VOOR SHOW
BK miniemen
Nederlands kampioenschap junioren
Dagelijks training in zwevegem VOOR SHOW
SHOW SHOW SHOW SHOW SHOOOOOOW
VK Kadetten
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 30/04/2017
 1/05/2017
 5-7/05/2017

BK Kadetten
BK Senioren
Luxemburg voor miniemen, kadetten en junioren
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