
  

  

 

 

Welkom! 

Beste leden, ouders, sponsors en sympathisanten 

 

Hier is hij dan: de ledenbrief in een nieuw jasje. Het is de bedoeling dat we voortaan op deze 

manier met jullie communiceren: in de brief vind je de onderwerpen en de website wordt de 

permanente bron van informatie. We leggen in onze digitale ledenbrief dan ook veel de link met 

de website. Hopelijk komen we zo tot vlotte doorstroming van communicatie en informatie. 

 

Lidgeld 
 

We zijn ondertussen enkele weken in het nieuwe seizoen. Mogen we vragen om te controleren 

of het lidgeld al betaald is? Als dit niet het geval is, wil dit aub heel snel in orde brengen. 

Graag overschrijven op het rekeningnummer van SKF: BE63 7350 4163 4408 met vermelding 

van je naam en lidgeld. 

Niet alle leden betalen evenveel. Op de website ontdek je het juiste bedrag. 

info inschrijvingsgeld  

 

 Wat met de Grote Show? 

https://www.synchroflamingo.be/inschrijven/


 

Helaas krijgen we van Lago geen toelating om de Grote Show mét publiek te laten doorgaan. 

Tot zover het heel spijtige nieuws. 

 

We willen de vele trainingsuren van leden en trainsters om alles aan te leren evenwel niet 

onbeloond laten. Daarom laten we de routines wel degelijk zwemmen en zullen we alles 

filmen. Dankzij een mooie montage zullen onze zwemsters toch kunnen schitteren. 

 

We bekijken de mogelijkheid om de afgewerkte film op groot scherm te tonen voor ouders en 

sympathisanten. Maar je begrijpt vast dat we geen beloftes kunnen maken. 

 

Concreet betekent dit voor de herfstvakantie: 

• De trainingen op weekdagen en zaterdag 7 november gaan door op de normale uren 

en locaties 

• Extra: zaterdag 7 november van 16u - 20u en zondag 8 november van 14u - 19u 

 

 
Ja, er is dit jaar opnieuw een klaaskoekenverkoop. Niet huis-aan-huis, maar de verkoop is te 

belangrijk voor de bekostiging van onze werking om die te laten schieten. We verwijzen 

naar de brief die alle zwemsters meekregen. 

Zoals beloofd de link naar het bestelformulier 

  

Alles over de klaaskoekenverkoop  

 

https://docs.google.com/forms/d/1-nAPu3nulqYpL3zRsOS2BJ7wiSSH4Jz0RHcHbDv6fnI/viewform?edit_requested=true#responses
https://mcusercontent.com/686932ef8664d63bc0634d789/files/e69cfb40-1477-4277-95fd-decee4c7a673/Klaaskoekenverkoop.pdf


 

Veiligheid voor en na training  
 

De donkere dagen breken aan. De veiligheid 

van leden en trainsters verdient dus extra 

aandacht. Gelieve volgende afspraken 

steeds te respecteren: 

• Iedereen t.e.m. leeftijd 

kadetten draagt een fluohesje bij de 

verplaatsingen die we te voet 

maken bij het begin of op het einde 

van de avondtrainingen. 

• Ophalen van de leden gebeurt 

uitsluitend aan Lago zelf, niet 

onderweg. Dit betekent dat niemand 

de toelating krijgt om onderweg naar 

Lago de groep te verlaten.  

 

 

  

 

 

 

 



 

Respect voor corona-richtlijnen 
 

Als club vragen we om de afspraken ivm corona strikt na te leven. Zo kunnen we onze geliefde 

sport, die we zolang gemist hebben, blijven beoefenen. Lees zeker nog eens de richtlijnen na op 

onze website.  

Naar de corona-afspraken  

 

 

Tips: zo vergeet je niets op een wedstrijd 
De wedstrijden komen eraan. De nachtmerrie van elke zwemster én ouder: oeps, iets 

vergeten... Dit wil niemand. Daarom hebben we een handige checklist gemaakt van wat 

je zeker meeneemt naar elke wedstrijd.  

 

Toon de tips 

 

 

Warme oproep: hulp bij wedstrijden 
We zoeken nog enkele vrijwilligers om te helpen op de komende wedstrijden (punten noteren, 

punten afroepen,...): 

• BK Miniemen op 25 oktober 2020 

• BK Kadetten op 1 november 2020 

Helpen doe je in onze club niet voor niets. Bekijk hier ons beloningssysteem voor helpende 

ouders: 

Lees hoe we hulp belonen  

 

Kalender: noteer alvast deze data 
Bubbels 

https://www.synchroflamingo.be/covid19/
https://www.synchroflamingo.be/wedstrijden/
https://www.synchroflamingo.be/help-wanted/


 

• 10 oktober om 10u30: infomoment in conferentiezaal Zwevegem -  Trainster: Rike 

Miniemen 

• 17 oktober van 9 - 12u: brevettendag in Lago Kortrijk - Trainster: Justine en Ingrid 

(externe) 

• 17 oktober: doelstellingsgesprek ifv wedstrijden om 9u in Lago Kortrijk - Trainsters: 

Kimberly en Fien 

• 25 oktober: BK figuren in Mechelen - duurt hele dag - Trainsters en begeleidsters: 

Renée; Kimberly, Sofie en Marie 

• 28 oktober om 18u30: feedbackmoment en uitreiking diploma's - Lago Zwevegem - 

Trainsters: Fien en Kimberly 

Kadetten 

• 1 november (volledige dag): BK figuren in Bree - Trainsters: Yanne, Chelsea, Jasmien 

Junioren 

• 10 oktober van 9 -10u: piekersessie in Deerlijkstraat - Trainster: Anse 

• 11 oktober: BK vrije routines +combo - hele dag in KVO - Trainsters: Sharon, Nathalie, 

Jasmien en Fien 

Senioren 

• 10 oktober van 9 -10u: piekersessie in Deerlijkstraat - Trainster: Anse 

Talententraining 

• 11 oktober van 13u30 tot 17u30 voor Lani, Lieselot, Fien en Fran in zwembad Hélios in 

Charleroi. - Trainsters: René en Yanne 

 

Dank aan onze sponsors 
We kunnen onze werking garanderen mee dankzij deze sponsors 



  

  

 


