
 
De tijd vliegt, zeker als het vakantie is en zo zijn we al weer bij de 

start van een nieuw seizoen aangekomen. Hopelijk hebben jullie 

allemaal een deugddoende vakantie gehad met veel tijd voor familie 

en vrienden en zijn jullie nu terug klaar om aan een nieuw seizoen 

te beginnen. Het belooft weer een spannend en druk jaar te 

worden, met trainingen in het nieuwe zwembad van Kortrijk, veel 

wedstrijden, onze jaarlijkse stage en de Grote Show! De kalender 

met belangrijkste data voor het komend seizoen kan je vinden op 

het einde van deze ledenbrief. Spoor ook zeker nog al jullie 

vriendinnetjes, nichtjes, buurmeisjes,… aan om onze prachtige sport 

te komen uitproberen op onze oefenlessen op zaterdag in de 

maand September. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Alle info  

hierover staat ook op onze website. 

Jullie hebben ongetwijfeld ook allemaal de groepsverdeling gezien 

aan het begin van de vakantie. We hebben ondertussen nog enkele 

(kleine) wijzigingen aangebracht in het schema, ga dus zeker nog 

eens een kijkje nemen op de website om te zien of er nog iets 

veranderd voor jou!! Wees ook altijd op tijd zodat we onze 

trainingsuren optimaal kunnen benutten.  

Communicatie: infomoment voor alle groepen 

De club heeft verschillende kanalen waarlangs ze jullie zo veel 

mogelijk probeert te informeren over haar werking. De 

maandelijkse ledenbrief is er uiteraard één van, maar ook op onze 

website, facebookpagina of zelfs instagram 

(@synchroklubdeflamingo’s) kan je heel veel informatie vinden. 

Surfen, liken en volgen is dus de boodschap! Daarnaast organiseren 

alle trainsters aan het begin van het seizoen een infomoment voor 

de ouders van hun groep (Bubbels tem groep 5). De data worden 

hieronder al meegegeven. Tijdens dit infomoment wordt toegelicht 

http://www.synchroflamingo.be/


 
hoe het jaar er zal uit zien met alle belangrijke data, wat de 

doelstellingen zijn,… Het is meteen ook de uitgelezen kans om de 

trainsters van uw dochter te leren kennen en al uw mogelijke 

vragen te stellen. Vragen stellen aan de trainsters kan uiteraard 

altijd via mail (te vinden op de website of via 

skfzwevegem@gmail.com), rechtstreeks na de training of via 

telefoon (nr aan de trainster te vragen).  

Bubbles, groep 1 en 2: zaterdag 5/10 om 11u 

Groep 3: woensdag 18/09 na de training 

Groep 4 en 5: zaterdag 14/09 na de training 

Afspraak altijd aan de juiste zaal 

Dit jaar spreken we niet meer eerst af aan het zwembad om van 

daaruit naar een andere zaal gaan, maar verwachten we iedereen 

onmiddelijk aan de juiste zaal bij de start van de training. 

Lidgeld: €275 over te schrijven voor 15 september 

Het lidgeld voor volgend seizoen bedraagt €275, gelieve dit voor 15 

september over te schrijven op ons gekend rekeningnummer als je 

dit nog niet gedaan hebt. 

GDPR en persoonlijke gegevens  

Om in orde te zijn met de GDPR wetgeving omtrent privacy vragen 

we jullie om een document te ondertekenen dat ons de toelating 

geeft om onder andere foto’s te posten op sociale media. Het 

bestuur zal hiervoor de komende zaterdagen aanwezig zijn zowel in 

Kortrijk als in Zwevegem tijdens de trainingsuren. Ook zal gevraagd 

worden om de persoonlijke gegevens nog eens te controleren zodat 

we zeker over de juiste informatie beschikken voor het spreiden van 

onze communicatie. Gelieve dus zeker eens binnen te komen in het 

zwembad om het nodige in orde te brengen. 



 
Klaaskoekenverkoop en sintbezoek op zaterdag 23 november 

Op zaterdag 23 november vindt onze jaarlijkse klaaskoekenverkoop 

plaats. Net als vorig jaar combineren we dit met een bezoek van de 

Sint aan onze club. Meer informatie volgt later, maar houd deze 

datum dus zeker vrij in je agenda! 

Stage van zondag 23 februari tot vrijdag 28 februari 

Goede tradities moet je niet veranderen en daarom gaan we ook dit 

jaar weer op stage in de Krokusvakantie. De stage is altijd super 

leerrijk én plezant, maar ook verplicht als je wil deelnemen aan de 

grote show, aangezien alle nummers op stage aangeleerd worden. 

Blokkeer dus deze week zeker in je agenda. 

Grote show op 18-19/04/2020 en training in de paasvakantie 

Een jaartje later dan normaal is onze Grote Show weer helemaal 

terug van weggeweest! De show zal doorgaan op zaterdag 18 en 

zondag 19 april in het zwembad van Kortrijk. Een grote show vergt 

uiteraard een extra voorbereiding, daarom zullen we in de tweede 

week van de paasvakantie elke dag trainen tussen 7u en 10u met 

een generale repetitie op vrijdag. De exacte trainingsuren per groep 

volgen later, maar zo kan je dit al vrij houden. Aanwezigheid op die 

trainingen is noodzakelijk voor een deelname aan de show, anders 

kunnen we er onmogelijk een geslaagde editie van maken.  

Trainingen op zondag voor de competitiegroepen 

Elke zondag voor de wedstrijd wordt er een extra training ingelast 

voor de meisjes die aan de wedstrijd deelnemen. Zo kunnen we nog 

de laatste puntjes op de i te zetten. Deze training gaat altijd door 

van 8u tot 10u in het zwembad van Zwevegem. De kalender met de 

wedstrijden vind je op het einde van deze ledenbrief. Zet deze 

trainingen dus meteen ook in de agenda zodat iedereen aanwezig is 

en de voorbereiding voor de wedstrijd optimaal kan verlopen.  



 
Aankoop rekkers voor voeten: verplicht in de zwemzak vanaf 

groep 3  

De meeste meisjes kochten er vorig seizoen al een, maar we zouden 

willen vragen dat alle meisjes vanaf groep 3 rekkers aankopen voor 

de voeten. Deze kosten €5 per rekker en zijn te verkrijgen bij de 

trainsters. We vragen ook dat jullie de rekkers altijd meehebben op 

training, net zoals een neusknijper, badmuts,… Uiteraard kunnen 

ook alle andere meisjes, inclusief recrea, rekkers aankopen en 

gebruiken op training. 

Groep 3, 4 en 5: extra handdoek meehebben op zaterdag 

De zaal waarin gedroogtraind wordt op zaterdag in Kortrijk beschikt 

jammergnoeg niet over materiaal. Daarom vragen we aan alle 

meisjes van groep 3, 4 en 5 om op zaterdag een extra handdoek of 

matje mee te brengen voor de droogtraining.  



 

 

KALENDER SEIZOEN 2019-2020 

 Iedereen U12 U15 U18 Seniors Recrea 

20/10/2019  VC te Mechelen     

01/11/2019   VC te Eeklo    

11/11/2019  BK combo te La louvière  

23/11/2019 Klaaskoeken + Sint      

01/2020  
Interclub te 
Mechelen 

    

09/02/2020    VK te Eeklo   

16/02/2020  VK te 
Liedekerke 

    

22-23/02/2020   Internationale wedstrijd te La Louvière   

23/02 - 28/02/2020 STAGE      

08/03/2020    BK Tech te 
Mechelen 

  

15/03/2020    BK Free te 
Mechelen 

  

22/03/2020  BK te  
La louvière 

    

05/04/2020   VK te Leuven    

13-17/04/2020 Dagelijkse training      

18-19/04/2020 GROTE SHOW!!      

24-26/04/2020  SL CUP – 1e team alle categorieën   

01/05/2020     
BK te  

La 
Louvière 

 

03/05/2020   BK te ??    

16/05/202      
Recreameeting 

Liedekerke 


