Dag iedereen,
na al die mooie balletbeentjes gezien te hebben op reis, kijken we
er alweer naar uit om er ook in Zwevegem in te vliegen!
Het zal zeker in het begin wat zoeken worden met het nieuwe
zwembad, want voor ons als club is ook niet alles even duidelijk. We
doen ons best om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, maar bij
vragen, aarzel zeker niet de trainsters aan te spreken!
Enkele praktische afspraken
Om het zwembad binnen te gaan, krijgt iedereen een inkomkaartje.
Deze kost 3 euro borg, maar de club geeft aan ieder lid 1 gratis
kaartje. Indien je het kwijt bent, moet je zelf een nieuw aankopen.
Je kan het zwembad dus NIET toetreden zonder dat kaartje. In de
loop van de maand September zal je dan ook 1 ontvangen van je
trainster. De oude kaartjes van vroeger kunnen ingediend worden
bij de trainsters tot 31 december 2018.
Op dinsdag en vrijdag gaat de droogtraining voorlopig door in de
fitnesszaal boven het zwembad. Om het verloop te beperken
spreken we altijd 5 minuten voor aanvang van de training af
beneden aan het zwembad en gaan we samen de fitnesszaal
binnen! Op donderdag gaat de droogtraining steeds door in de
Centrumschool (Deerlijkstraat). De bubbels, groep 1 en 2 komen na
de droogtraining samen terug met hun trainster naar het zwembad
en kunnen daar opgehaald worden. Op zaterdag gaat de
droogtraining door in de judozaal. Je neemt dan altijd je volledig
zwemtas mee naar de judozaal en laat dit niet achter in de cabine
aan het zwembad.
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Training op zaterdag start om 10u30
Omdat we in de eerste trainingsweek gemerkt hebben dat we nogal
wat tijd verliezen door van de ene naar de andere locatie te
wandelen, is er beslist om de training op zaterdag om 10u30 te
laten starten. Tussen de droogtraining en de zwemtraining krijgen
de meisjes de tijd om iets kleins te eten.
Infomoment voor bubbels tem groep 5
Tijdens de maand september wordt een kort infomoment
georganiseerd door de trainster(s) van uw dochter waarop
toelichting zal gegeven worden bij het verloop van het seizoen en u
uw eventuele vragen kan stellen. U zal hiervoor een mailtje
ontvangen. Voor groep 1 en 2 zal dit plaatsvinden begin oktober
eens de nieuwtjes ook gestart zijn. Vragen stellen is uiteraard altijd
mogelijk voor of na een training, via mail of via telefoon.
Lidgeld: €275 zo snel mogelijk over te schrijven
Voor degene die hun lidgeld nog niet betaald hebben, gelieve dit zo
snel mogelijk te doen (BE63 7350 4163 4408)! Voor recreanten en
senioren bedraagt het lidgeld 175 euro.
Omruilvoordeel: helpers worden beloond
Zoals jullie weten zijn we een VZW en dus afhankelijk van
vrijwilligers. Dankzij een groot en sterk team van trainsters en
bestuursleden loopt de dagdagelijkse werking meestal vlot. We
kunnen echter altijd helpende handen gebruiken op wedstrijden,
evenementen, stage,… Jammergenoeg merken we dat het moeilijk
is om ouders hiervoor warm te maken. Daarom voeren we dit jaar
een een nieuw omruilsysteem in.
Per halve dag (ongeveer) dat je helpt, krijg je een punt. Deze punten
kan je dan omruilen:
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1 punt:

badmuts twv € 5

3 punten:

sportzak twv €12 euro

5 punten:

€20 korting bij een betaling aan de club (lidgeld, stage,
badpak,…)

Indien meer dan 5 punten, kan je opnieuw beginnen sparen! We
willen hiermee de ouders belonen die ons heel vaak uit de nood
helpen en hopelijk ook enkele nieuwe ouders over de streep
trekken om ons werk wat te verlichten.
Belangrijke data
We geven alvast de belangrijkste SKF data en de voorlopige
wedstrijdkalender voor 2018 mee. Informatie over wedstrijden kan
altijd gevonden worden op de website van de Vlaamse
zwemfederatie.
Spaghettiavond: zaterdag 6 oktober in de centrumschool.
Inschrijven kan via deze link (zie ook onze facebookgroep). Het is
het ideale moment om elkaar wat beter te leren kennen, dus we
hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen voor een gezellige
babbel bij een lekkere spaghetti!
Klaaskoekenverkoop: zaterdag 17 november
VC miniemen en combo junioren: 21/10 te Mechelen, start 12u30
VC kadetten: 1/11 te Bree, start 12u
BK combo alle categorieën te La Louviere
Talentdag op 16/12 te Hofstade
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