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Dag Flamingo’s, 

Hopelijk zijn jullie aan het genieten van de zomervakantie.  Toch willen we jullie wat info meegeven; 

 

Communicatie: 

• De communicatie op groepsniveau, zal gebeuren via Whatsapp. 

• Er wordt van de zwemster verwacht dat ze elke afwezigheid vermelden in de groeps-chat 
(ofwel aan de trainster die die dag training geeft, indien er geen groeps-chat is) 

• De algemene info krijg je via mail of via Facebook. 
(tip; de ledenbrief kun je ook op onze website terug vinden) 
 

Grote show: 
 

• Wegens Covid-19, werd de show verplaatst naar het weekend van 7-8 november.  De meisjes 
die op de vorige datum niet vrij waren maar nu wel kunnen; mogen zich opgeven bij hun 
trainster, er wordt wel verwacht dat ze 80 % van de trainingen en de week voor de show 
aanwezig zullen zijn. 

• Meisjes die ervoor kiezen te stoppen, krijgen hun showbadpak na de show.  Laat jullie keuze 
weten aan jullie trainster tegen uiterlijk 26/07, anders wordt verondersteld dat jullie 
doordoen. 

• Meisjes die enkel nog meetrainen in het kader van de grote show, melden dit aan hun trainster 
en spreken ook verder met de trainster af. 

 
Lidgeld: 
 

• Het lidgeld bedraagt 275 euro voor het komende seizoen, mogen we vragen dit te voldoen 
voor 15/09, indien er later betaald wordt, zal er een toeslag van 10 euro gerekend worden. 

• Vanaf het tweede kind is er een gezinskorting (zie website.). 

• Gezien de senioren en de recrea-groep, aanzienlijk minder uren trainen bedraagt hun lidgeld 
175 euro. 

• Nieuwe leden die in september willen meedoen aan de proeflessen betalen hiervoor 20 euro 
en als ze zich definitief inschrijven betalen ze de resterende 255 euro. 

• Graag overschrijven op het rekeningnummer van SKF: BE63 7350 4163 4408 – KREDBEBB/ met 
vermelding van je naam en lidgeld. 

Verlof. 
 

• Op 21/07/2020 en op 15/08/2020 is er geen training! 
 
Bij deze gelegenheid willen we onze hoofdsponsors bedanken voor hun steun. 


