Beste zwemclublid,

Oostkamp, 15 juni 2018

ste

Het 40 zwemjaar loopt bijna ten einde! Alhoewel, net als de vorig jaren kan je tijdens de zomermaanden juli en augustus
ook elke maandagavond van 21h00 tot 22h00 baantjes zwemmen. Het zwembad is dan enkel open voor ZVO-leden.
ste

Op maandag 10 september 2018 start ons 41 zwemjaar. We zijn nog steeds een zwemclub met een recreatieve inslag en in
onze zwemlessen richten wij ons op het aanleren van nieuwe zwemstijlen en stijlverbetering, hoewel wij een stevige
inspanning onder de vorm van een zwemwedstrijd of zwemmarathon of zelfs zwemloop ook niet schuwen.
Onderaan vind je een tabel met de verschillende categorieën en bijhorend te betalen lidgeld.
Voor het seizoen 2018-2019 geven wij aan onze huidige leden uiteraard eerst de kans om in te schrijven.
Vul vanaf 1 juli het bijgaand inschrijvingsformulier in via Peepl. Let wel op dat je 1 inschrijvingsformulier per lid invult. Je
inschrijving moet ingediend worden vóór 15 augustus.
Mondelinge inschrijvingen kunnen wij niet aanvaarden, inschrijven kan enkel online via Peepl. Schrijf je niet tijdig in, dan
kom je terug tussen de nieuwe kandidaat-leden te staan die pas op 25 augustus kunnen inschrijven. Wie tijdig inschrijft
proberen we ook zoveel mogelijk zijn/haar voorkeur van zwemdag te geven.
De verschillende categorieën en trainingsuren:
Leeftijdscategorie
Jeugd geboren ’07 en later


Nieuwe jonge zwemmertjes
Jongeren geboren ’06-‘07
Jongeren geboren ’01 tot ‘06
Jongvolwassenen ’90 tot ‘00
Volwassenen ’90 en vroeger

Volwassenen ’90 en vroeger
ZVO-light
G-zwemmen
jongeren
- volwassenen

Zwemuren
óf maandag van 17h00 tot 18h00
óf dinsdag van 17h00 tot 18h00
óf donderdag van 17h00 tot 18h00
óf zaterdag van 9h00 tot 10h00
Jeugd geboren ’06-‘07 kan evtl. ook op woensdag van 19h00 tot 20h00
(max. 10 zwemmers)
maandag óf dinsdag óf donderdag van 17h45 tot 18h30
of zaterdag van 8 tot 9h
woensdag van 19h00 tot 20h 00 (max. 10 zwemmers)
óf anders bij de jongeren hieronder

Lidgeld
€ 105,00

óf woensdagavond van 20h00 tot 21h00
óf zaterdagmorgen van 8h00 tot 9h00
de
mogelijkheid 2 keer zwemmen op maandagavond
zaterdagmiddag van 11h00 tot 12h00
de
mogelijkheid 2 keer zwemmen op maandagavond
óf woensdagavond van 21h00 tot 22h00
óf donderdagavond van 21h00 tot 22h00
of vrijdagavond van 21h00 tot 22h00
de
mogelijkheid 2 keer zwemmen op:
• maandagavond (baantjeszwemmen 4 niveaus)
• zaterdag van 10h00 tot 11h00 (baantjeszwemmen 2 niveaus,
aanwezigheidsvereiste van 75 %)
Zaterdag van 10h00 tot 11h00

€130,00

zaterdagmorgen van 8h00 tot 9h00
vrijdagavond van 21h00 tot 22h00

€130,00

€ 105,00
€130,00

€130,00
€130,00

€85,00

Je inschrijving zal pas opgenomen worden indien we ook vóór 15 augustus de betaling van je lidgeld mogen ontvangen op
rekening BE04 7805 9222 5631 van Zwemclub de Valkaart.
Let wel als je de inschrijfmodule op Peepl niet invult ben je niet ingeschreven, ook al stortte je het bedrag.

Wil je nieuw lid worden van ZVO?
Om je als nieuw lid in te schrijven in zvo moet je het ‘registratiemodule nieuwe leden ‘ op deze link invullen
(dit kan vanaf 1 juli).
Het registratieformulier ‘nieuwe leden’, geldt niet als definitieve inschrijving, enkel als registratie!
Voorwaarde voor nieuwe leden om bij ons aan te sluiten is dat ze minimum 25à50 m in een behoorlijke zwemstijl kunnen
zwemmen. Ieder kandidaat-lid bij de jeugd zal dus ook een zwemproefje moeten afleggen.
Voor de jeugd is dit testmoment voorzien op Zaterdag 25 augustus 2018.
Je kan hier enkel aan deelnemen na het invullen van de bovenstaande registratiemodule op onze site.
Vervolgens krijg je rond 15 augustus een bevestiging met het concrete uur wanneer we je op 25 augustus verwachten.
Richturen zijn:
•
•
•

10.30 – 11.00 u. Broertjes, zusjes, gezinsgenoten huidige leden
11.00 - 11.30 u. nieuwe leden groot Oostkamp
11.30 - 12.00 u. nieuwe leden van buiten Oostkamp.

Let wel: we respecteren de registratievolgorde!
Kinderen leggen op deze dag een zwemproef af om het niveau te bepalen en moeten dus zwemgerief meebrengen.
Jongeren en volwassen moeten geen proef afleggen en krijgen, na 25 augustus, een mail terug met betrekking tot hun
inschrijving.
Neem ook een kijkje op zwemschooloostkamp.be voor de allerkleinste broertjes en zusjes.
Voor verdere inlichtingen:- Patrick HOORELBEKE

0498/14 57 15 patrick@zvo.be

