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Ledenbrief december 2018 

 

Algemene afspraken: verwittigen bij afwezigheid en eten in 

Harelbeke 

Mogen wij nog eens vragen om zo vaak mogelijk aanwezig te zijn op 

training en bij overmacht altijd je trainster te verwittigen? 

Waterballet is een teamsport en er kan maar goed en efficiënt 

getraind worden als iedereen aanwezig is. Alle emailadressen van 

de trainsters zijn te vinden op de website. Heb je liever een 

telefoonnummer, dan kan je dit altijd rechtstreeks aan je trainster 

vragen.  

De eigenaars van het zwembad in Harelbeke vragen ook om niet te 

eten in het zwembad in Harelbeke, zelfs niet in de cabines. Bedankt 

voor jullie begrip! 

 

Stage in de krokusvakantie: €50 voorschot betalen voor 15/12 

Naar goede jaarlijkse gewoonte gaan we ook in 2018 terug op stage 

in de krokusvakantie. We vertrekken op zondag 11 februari en 

komen terug op vrijdag 16 februari. Om zicht te hebben op het 

aantal meisjes vragen we om voor 15 december een voorschot van 

€50 te betalen met vermelding van je “naam + stage” op het 

rekeningnummer BE63 7350 4163 4408, de overige €150 moet 

betaald worden tegen 25 januari. Graag ook de medische fiche 

ingevuld terug bezorgen aan skfzwevegem@gmail.be. Vegetariërs 

mogen dit ook melden op dit mailadres. Concrete info volgt later. 

Het wordt weer zeer leerrijk en plezant en we hopen dan ook dat 

iedereen meegaat! 

DVD show 2017 nog te bestellen 

Omdat er nog enkele DVD’s te kort waren is het voor iedereen terug 

mogelijk om een DVD van de grote show 2017 te bestellen. Dit kan 

http://www.synchroflamingo.be/trainsters
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door €20 over te schrijven op ons rekeningnummer met vermelding  

naam+DVD. 

Geen training: examenstop en kerstvakantie 

Voor alle meisjes van groep 5 tem groep 9 is er geen training op 

dinsdag 12/12 en donderdag 14/12 omwille van de examens. De 

laatste training van 2017 gaat voor iedereen door op zaterdag 23 

december. Na een korte winterstop vliegen we er weer in op 

donderdag 4 januari! 

Kerstshow op 23/12 in Antwerpen voor de recreagroepen 

Op zaterdag 23/12 doen onze 2 recreagroepen mee aan een 

kerstshow in het Wezenbergzwembad te Antwerpen. De show start 

om 19u30 en duurt ongeveer 2u. Kaarten zijn enkel aan de kassa te 

verkrijgen (€4(-12)/€8). Alle info vind je in de brief in bijlage. Alvast 

veel succes aan onze meisjes die deelnemen! 

Competitievergunning 2018: €50 betalen voor 15/12 

Willen alle meisjes die aan competitie doen (groep 4, 7, 9 en 

senioren) €50 over schrijven op ons gekend rekeningnummer met 

vermelding van “CV + naam”. Alvast bedankt! 

Wedstrijden preminiemen groep 3: Ann fontaine en Luxemburg 

Hoewel ze nog niet aan de reguliere competitie mogen deelnemen, 

worden er toch al wedstrijden georganiseerd voor preminiemen. 

Aangezien dit een goede voorbereiding is op echte wedstrijden in 

een gemoedelijke sfeer zouden we dit jaar graag aan 2 wedstrijden 

deelnemen met de meisjes van groep 3: 

- Preminiemen Ann Fontaine: 29/04/2018 te Mechelen  

- Preminiemen SL Cup Luxemburg: 04-06/05 te Luxemburg. We gaan 

hier de vrijdagavond samen met de andere categorieën met de bus 

naar toe. De preminiemen zwemmen enkel op zaterdag.  
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Gelieve voor het einde van het jaar aan Jasmien te laten weten of je 

hier aan kan deelnemen, want enkel bij een voldoende grote 

opkomst doen we hier aan mee. 

Kalender 2018 

04/02: VK Junioren, Leuven/Mechelen? 

11/02: VK Miniemen, Bree 

11/02-16/02: Stage, Oud-heverlee Leuven 

11/03: BK Miniemen, La Louvière 

9-11/3: French open Senioren, Parijs 

01/04: VK Kadetten, Hofstade 

22/04: BK Kadetten, Mechelen 

29/04: preminiemen Ann Fontaine,  Mechelen 

01/05: BK senioren, Zwevegem 

04-06/05: SL cup Luxemburg, Luxemburg 

19/05:Brevettendag, Minishow en SKF BBQ 

21/05: BK Junioren, La Louvière 

26/05: Recreameeting, Aalst 

02/06: Vriendjesdag tem groep 3 

Voor all bovenstaande wedstrijden zijn we verplicht om helpende 

supporters op te geven. Alvast heel erg bedankt aan vrijwilligers om 

zich op te geven bij Tiffany!! 

We wensen jullie alvast veel succes met de examens en voor 

daarna een deugddoend kerstverlof!   
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