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Ondertussen is iedereen al terug wat bekomen van de leerrijke, 

leuke maar ook vermoeiende stage te Heverlee. Nog eens een dikke 

merci aan alle betrokkene om er samen opnieuw een topweek van 

te maken. En het harde werken heeft zeker geloond, want van onze 

jongste meisjes behaalden er afgelopen zaterdag al heel wat hun 

brevet en alle competitie-groepen behaalden al enkele mooie 

resultaten op de wedstrijden. Zo werden onder andere de kadetten 

én de junioren Vlaams Kampioen bij de teams, werden nog enkele 

andere medailles gewonnen en werden mooie individuele scores 

behaald, waar we als club heel trots mogen op zijn. Proficiat aan 

iedereen en veel succes nog met de komende wedstrijden! 

Luxemburg: graag zo snel mogelijk €100 overschrijven 

Mogen wij aan alle meisjes die geselecteerd zijn voor Luxemburg 

(zie vorige ledenbrief) nog eens vragen om zo snel mogelijk €100 

over te schrijven voor het verblijf en het eten? We zijn ondertussen 

al ingeschreven voor de wedstrijd, dus we nemen dit jaar zeker 

deel! 

Competitievergunning: €30 overschrijven 

Alle meisjes die deelnemen aan competitie in 2019 hebben een 

competitievergunning nodig. Gelieve hiervoor zo snel mogelijk €30 

over te schrijven. Graag vermedling CV + naam en groep. De 

preminiemen hebben dit nog niet nodig. 

Paasvakantie: gewone trainingen 

Tijdens de paasvakantie gaan de gewone trainingen door zoals 

anders. 
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Clubbadpak: verkoop op 23 april om 19u, verplicht op de 

minishow 

Op dinsdag 23 april  om 19u in het zwembad houden we nog eens 

verkoop van ons clubbadpak. Dit clubbadpak is verplicht voor alle 

meisjes die deelnemen aan de minishow en voor alle 

competitieleden! Heb je nog een badpak in goede staat maar te 

klein voor jou? Bied dan zeker je badpak aan via onze 

facebookpagina en misschien krijgt het wel een nieuwe eigenaar. 

Minishow en BBQ op 18 mei: inschrijven en helpers gevraagd 

Ook de minishow en aansluitende BBQ komt nu snel dichterbij. Via 

de volgende link kan je hiervoor inschrijven. De minishow is gratis 

als je naar de BBQ komt en duurt ongeveer 1 uur. Zo’n evenement is 

natuurlijk niet mogelijk zonder helpers. Het bestuur en de trainsters 

staan zoals altijd paraat om dit mogelijk te maken, maar kunnen nog 

heel wat extra helpende handen gebruiken. Wil je dus graag je 

steentje bijdragen, duid dit dan zeker ook aan op het 

inschrijvingsformulier. 

Met de opbrengst van deze evenementen investeren we in 

badpakken, opleidingen voor de trainsters, educatief materiaal,… en 

het is natuurlijk ook gewoon de ideale gelegenheid om elkaar wat 

beter te leren kennen. We zouden het dus heel erg fijn vinden 

mochten jullie massaal aanwezig zijn! 

Geen training tijdens het hemelvaartweekend voor iedereen en op 

18 en 20 juni voor kadetten en junioren 

Tijdens het volledige hemelvaartweekend worden ALLE trainingen 

afgelast, zo kunnen trainsters en meisjes eens genieten van  een 

waterballetloos verlengd weekend! Op 18 en 20 juni gaat de 

training niet door voor de kadetten en de junioren omwille van de 

examens. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqRW1FKCIXfejT9P3Ms1TOym40MAiVtt_3zhoQg8axmGEuBg/viewform

