
  

  

 

 

We zijn terug na een korte break 

Beste SKF-leden, -ouders, -sponsors en -sympathisanten 

 

Bij de start van de 2de lockdown lasten we een korte corona-break in voor onze zwemsters. 

Achter de schermen werd er evenwel hard gewerkt om in deze moeilijke periode de werking - 

zowel sportief als extra-sportief - zo goed mogelijk op de rails te houden. 

Stof genoeg dus voor een gevulde nieuwsbrief. 

 

Lidgeld (écht dringend) 
 

Onze vorige oproep om het lidgeld te betalen heeft niet de verhoopte reactie teweeggebracht. 

Wie het lidgeld nog niet betaalde: graag uiterlijk tegen 17 november het correcte bedrag 

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

'naam + lidgeld'. 

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

Heb je andere vragen? Contacteer het bestuur of de trainster van je groep.  

info inschrijvingsgeld  

 

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


 

 Trainingen en groepsverdeling 
Zoals beloofd laten we elkaar tijdens deze tweede lockdown niet los en blijven we verbonden. 

Concreet hervatten we de trainingen vanaf donderdag 12 november.  

Trainingen 

✅ Voor alle Flamingo's tot en met Groep 5 organiseren we indoor trainingen. Info in de 

download. 

✅ Vanaf Groep 6 en ouder geven we training via Zoom. Info in de download. 

✅ Tijdens deze periode is het mogelijk dat niet de vaste trainster de training leidt.  

Nieuwe groepsverdeling vanaf 16/11 

Omdat de zwembaden gesloten blijven, hebben we ervoor gekozen om de nieuwe 

groepsverdeling vroeger te laten ingaan, meer bepaald vanaf maandag 16 november. Popel je 

om te weten wie je teamgenoten zijn? Klik hieronder en verneem het meteen! 

groepsverdeling en trainingsdagen  

 

 
Een grote oef 😮 💨we kunnen de klaaskoekenverkoop laten doorgaan. Het zag er even 

benard uit omwille van de verstrengde coronamaatregelen. Maar de gemeente stelt een locatie 

ter beschikking - waarvoor heel oprechte dank - waar iedereen per tijdsslot veilig de 

klaaskoeken kan komen afhalen. 

Laten we er samen een topeditie van maken! 

Wat moet je weten? 

✅ 1 zak van 500 gr (4 à 5 stuks) kost €6 

✅ promo vanaf 20 zakken = €5 euro korting per volledig pakket van 10 zakken of 120 - (2x5) 

https://mcusercontent.com/686932ef8664d63bc0634d789/files/221ab20d-d67e-41f3-b5fe-be430110f633/Groepsverdeling_uren_november_2020.pdf


 

= €110. Voor 30 zakken = 180 - (3x5) = €165, enzovoort. 

✅ bestelling is geldig na betaling - gegevens op het bestelformulier 

✅ geef je bestelling uiterlijk op 21 november door via het bestelformulier 

✅ afhaling op zaterdag 28 november - vergeet niet je tijdsslot aan te duiden  

✅ oeps, de QR code naar het formulier die we al doorgaven werkt niet meer ⚡ dit is een 

nieuwe 👇 

 

alle info over klaaskoekenverkoop  

 

 

We blijven verbonden ook via... 
 Whatsapp bijvoorbeeld. Voor dringende communicatie zetten we een groep op met alle 

nummers waarover we in de club beschikken. Bedoeling is dat we dringende mededelingen 

posten. Daarom zullen alleen de beheerders van de club berichten kunnen plaatsen. Wie 

niet of juist wel wil toegevoegd worden, kan dit melden via sfkzwevegem@gmail.com.  

 

Ben je nog geen lid van onze besloten facebookgroep? Stuur dan een aanvraag, we heten je 

van harte welkom! 

En ben je actief op Instagram en Facebook? Plaats gerust eens een toffe post, verhaal of 

filmpje en tag de pagina van SKF Flamingo's. Wij doen dan wel de rest. De link naar onze 

pagina's vind je onderaan de nieuwsbief. 

 

Veel moed en sterkte, blijf gezond en tot binnenkort! 

 

Team SKF 

 

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

https://docs.google.com/forms/d/1-nAPu3nulqYpL3zRsOS2BJ7wiSSH4Jz0RHcHbDv6fnI/viewform?edit_requested=true#responses
https://docs.google.com/forms/d/1-nAPu3nulqYpL3zRsOS2BJ7wiSSH4Jz0RHcHbDv6fnI/viewform?edit_requested=true#responses
https://www.synchroflamingo.be/klaaskoeken/


  

 

 

 


