
Ondernemersnummer: 415171876 
 

Zolder, augustus 2016 

 
 
Beste zwemmers, zwemmertjes en ouders, 
 
Het nieuwe zwemseizoen staat weer voor de deur! Om de start goed te laten verlopen, 
vragen we om deze brief goed na te lezen en bij te houden.  
 
De eerste zwemlessen starten dit jaar op zaterdag 10 september. Zoals vorig zwemseizoen is 
het verplicht dat alle leden van de zwemclub hun lidkaart bij elke zwemles meenemen en 
tonen aan de persoon aan de balie. De leden die geen lidkaart hebben, krijgen er één bij de 
inschrijving. 
 
Neem tijdens de inschrijvingen ook je ‘aanvraag tot tegemoetkoming lidgeld sportclub’ 
(mutualiteit) mee. Deze wordt tijdens de inschrijvingen in orde gemaakt.  
 
Iedereen start terug in dezelfde groep als vorig seizoen. De leden van groep 8 die dit 
zwemjaar 18 jaar worden, moeten zich inschrijven bij de studenten (geboortejaar 1998). 
Vanaf 16 jaar mag je inschrijven bij de studenten (vanaf geboortejaar 2000). 
 
De zwemtijden zijn hetzelfde gebleven (recreanten zaterdag van 14u00 tot 17u00 en zondag 
van 9u15 tot 12u15, studenten zaterdag van 17u00 tot 18u00, de volwassenen dinsdag van 
19u30 tot 20u30 of van 20u30 tot 21u30). 
 
INSCHRIJVINGEN 
 
Gebeuren enkel op de vastgestelde data tijdens volgende uren: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 zaterdag 10 september van 14u00 tot 17u00, 

 zondag 11 september van 9u15 tot 12u00, 

 dinsdag 13 september (enkel voor de volwassenen) van 20u00 tot 21u00, 

 zaterdag 17 september van 14u00 tot 17u00, 

 zondag 18 september 9u15 tot 12u00, 

 dinsdag 20 september (enkel voor volwassenen) van 20u00 tot 21u00. 
 

Gelieve om organisatorische redenen u aan deze inschrijvingsdata te 
houden. Niet betaald tijdens bovenvermelde data, is niet zwemmen! 

 
 

 Nieuw!!! 
Het infoboekje is er niet meer. Vanaf nu vind je alle informatie terug op onze 

website: www.zoldersedolfijnen.be 
 
 
 

http://www.zoldersedolfijnen.be/


PRIJS 
 
Bedraagt voor een heel zwemseizoen: 
 

 kinderen: € 130, 

 volwassenen: € 130, 

 studenten: € 130. 
 
Bedrag cash te betalen! 
 
NIEUWE LEDEN  
 
Worden getest en ingeschreven op: zaterdag 24 september 2016 van 16u00 tot 17u00. 

 
VEREISTE: 

- 1 lengte (=16m) zwemmen zonder recht te staan, 
- 5 jaar zijn of worden in het jaar dat ze beginnen te zwemmen.  

 
Voor de andere groepen verandert er niets, zij zwemmen verder op de gewone zwemuren. 
 
Nieuwe leden moeten eerst contact opnemen met Sofie Gybels: 

- via gsm:  0474/95 61 53, 
- via e-mail: sofiegybels@hotmail.com. 

 
ZWEMUREN (*IB instructiebad, GB groot bad) 

P.S.: Bij de inschrijvingen wordt er een lijst gelegd waarop u uw e-mail adres kan noteren of u 
kan ook onderstaand strookje afgeven tijdens de inschrijfmomenten. Zo kunnen wij u op de 
hoogte houden van de activiteiten van onze zwemclub. 
 
Naam van het lid van de zwemclub:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
E-mail:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

dinsdag  volwassenen 1 GB 19u30 - 20u30 

 
volwassenen 2 GB 20u30 - 21u30 

zaterdag groep 1-2 IB 14u00 - 14u45 

 
groep 3-4 GB 14u45 - 15u30 

 
groep 5-6 GB 15u30 - 16u15 

 
groep 7-8 GB 16u15 - 17u00 

 
studenten GB 17u00 - 18u00 

zondag  groep 1-2 IB 09u15 - 10u00 

 
groep 3-4 GB 10u00 - 10u45 

 
groep 5-6 GB 10u45 - 11u30 

 
groep 7-8 GB 11u30 - 12u15 

 

mailto:sofiegybels@hotmail.com

