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Dag flamingo’s, 

hier zijn weer met de eerste ledenbrief van het nieuwe seizoen. 

Hopelijk hebben jullie een deugddoende vakantie achter de rug en 

staan jullie net als ons te popelen om er terug in te vliegen! De 

nieuwe groepsverdeling en trainingsuren staan ondertussen al 

eventjes op de website (www.synchroflamingo.be).  

Heb je nog een vraag, aarzel dan niet om je (nieuwe) trainster te 

contacteren.  

Lidgeld: betalen voor 15 september 

Voor wie het nog niet gedaan heeft: schrijf je zo snel mogelijk in 

door het lidgeld over te schrijven op het rekeningnummer BE63 

7350 4136 4408 met vermelding lidgeld+je naam. Het lidgeld 

bedraagt €225 voor het eerste kind, €215 voor het 2de,… Voor 

betalingen na 15/09 rekenen we €10 toeslag. 

Initiatorlessen in september 

Spoor nog snel je zus, nichtje, vriendin, buurmeisje,… aan om onze 

top-sport te komen proberen! Dit kan elke zaterdag in september 

van 11u tot 13u voor alle meisjes geboren tussen 2007 en 2011, die 

minstens 25m kunnen zwemmen. Inschrijven kan door €10 te 

storten op ons rekeningnummer. Meer info op de site! 

Wijziging VC Miniemen: 15/10/2017 

Het VC miniemen vindt plaats op 15 oktober in plaats van 22 

oktober. 
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Lunch op zaterdag voor groep 4 en 7  

Vanaf dit seizoen trainen ook groep 4 en groep 7 4u op zaterdag. Dit 

betekent dat zij dus altijd hun lunch moeten meebrengen die dag.  

Infomoment: 7 oktober om 14u 

Op zaterdag 7 oktober na de training om 14u houden we een 

infomoment voor de (nieuwe) ouders. De werking van de club zal 

toegelicht worden en iedereen krijgt de kans om vragen te stellen. 

Het infomoment vindt plaats in de vergaderzaal bovenaan de 

tribune van het zwembad, inschrijven is niet nodig.  

Spaghetti-avond: afhaal en ter plaatste eten 

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar terug een 

spaghetti-avond. Deze gaat door op 14 oktober, inschrijven kan via 

de googledocs op facebook of door hier te klikken. Nieuw dit jaar is 

de spaghetti-afhaal. De spaghetti kan besteld worden via de website 

aan €5/0.5kg tot en met 7 oktober. Afhalen is mogelijk de avond zelf 

tussen 19u en 21u.  

SKF-Kalender 

Zet alvast onderstaande activiteiten alvast in julie agenda, zo hoef je 

niets belangrijks te missen het komende seizoen! 

18/11/2017: Klaaskoekenverkoop voor iedereen vanaf groep 3 

11/11/2017: BK combo te Zwevegem 

11/02-16/02/2018: Stage te Heverlee 

1/05/2018: BK senioren en masters in Zevegem 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyXBNwjPfiGJs_9xxkuZH_qb2mIEik_ZWaA-vsAQvnNNf6Pg/viewform
http://www.synchroflamingo.be/
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19/05/2018: Minishow 

30/06/2018: Trouw trainster Valerie!  

Wedstrijdkalender 

8/10/2017: Vlaams criterium Junioren te Oostkamp 
15/10/2017 ( gewijzigd!): Vlaams criterium Miniemen te 
Antwerpen 
01/11/2017: Vlaams criterium kadetten te Oostkamp 
11/11/2017: Open combo alle categoriën te Zwevegem 

12/11/2017:  Flanders Senior synchro meet te Bree 

24-26/11/2017: Flanders synchro open Kortrijk 

04/02/2018: VK Junioren  te Leuven (?) 

11/02/2018: VK Minimene te  ??? 

25/02/2018: BK Junioren te ?? 

11/03/2018: BK Miniemen te ?? 

01/04/2018: VK Kadetten te ?? 

22/04/2018: BK Kadetten te ?? 

01/05/2018: BK Senioren te Zwevegem 

04-06/05/2018: Luxemburg cup miniemen/kadetten/junioren 

26/05/2018: Recreameeting te Liedekerke (?) 

 


