SKF wenst onze flamingo’s en hun familie
een gelukkig, gezond en sportief 2017!

Competitievergunning
Mogen wij vragen aan alle meisjes die meedoen aan de competitie in 2017, om zo snel mogelijk 50 € te
storten op onze gekende rekening BE63 7350 4163 4408 met vermelding van: “competitiebijdrage + je
naam”.
Stage
Hopelijk is het inschrijvingsgeld reeds betaald, indien niet, gelieve dit zeker voor 5/2 in orde te brengen.
Als we geen betaling ontvangen hebben, kunnen wij uw dochter niet laten instappen op de bus. Het
stageboekje met alle nodige info zal begin februari uitgedeeld worden. Heb je nog vragen over de
werking van de stage aarzel dan zeker niet om wat uitleg te komen vragen bij de trainsters!
HULP GEVRAAGD
De laatste voormiddag (vrijdag 3 maart) komen er altijd een aantal hele lieve mama’s en papa’s de
slaapplaats poetsen op stage, terwijl de meisjes nog verder trainen en de kookploeg de hongerige magen
stilt. Ouders die dit zien zitten, mogen zich opgeven via skfzwevegem@gmail.com of bij de trainsters zelf.
Alvast bedankt!
Verder zijn we ook nog op zoek naar transport om een deel van ons materiaal terug naar huis te brengen.
Heb jij een grote camionette/wagen en kan je je op vrijdag 3 maart vrij maken om van Leuven naar
Zwevegem te rijden, stuur dan zeker een mailtje naar skfzwevegem@hotmail.com, je zou er ons een
enorm plezier mee doen!
Show
De voorbereidingen voor onze show tijdens het paasweekend zijn al volop aan de gang. Momenteel zijn
we oa onze sponsortocht aan het opstarten:). Wil je als ouder ook graag een centje bijdragen, stuur dan
zeker en vast een mailtje naar skfzwevegem@gmail.com en dan nemen wij contact met u op! Alvast
bedankt!
We willen ook al meegeven dat de tweede week van de paasvakantie, 10 april tot en met 14 april, elke
dag trainingen zullen plaatsvinden. Tijdstippen worden later nog doorgegeven.
Brevettendag
In de maand mei wordt door WIOS (Liedekerke) een brevettendag georganiseerd. Alle meisjes die brevet
2 of 3 moeten halen dit jaar worden verwacht hier mee naartoe te gaan. Meer info volgt later…
Kampioenenviering
Op 24 februari vindt de jaarlijkse kampioenenviering plaats. De medaillewinnaars van 2016 komen dan in
aanmerking om tot kampioen geselecteerd te worden van Zwevegem. We verwachten dan ook een grote
SKF-opkomst van kampioenen en supporters die avond.
Enkele belangrijke data
● Zondag 29 janauri: VK Junioren in het zwembad Geerdegemvaart te Mechelen. Deuren gaan
open om 7u45
● Kampioenenviering: vrijdag 24 februari
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●

Geen training op: zaterdag 4 maart (een beetje rust na de stage)
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