
 

 

INTERNAL 

Ondernemersnummer: 415171876 

Zolder, augustus 2020 

 

Beste zwemmer(tje)s en ouders, 

De afgelopen maanden waren erg bewogen en we kunnen stellen dat de start van het 
nieuwe zwemseizoen anders zal verlopen dan we gewoon zijn.  

De eerste zwemlessen starten dit jaar op zaterdag 12 september 2020. 

Om de nodige veiligheid en hygiëne te garanderen, is een COVID-19 protocol (terug te 
vinden op de website) uitgewerkt. Het is van groot belang de maatregelen uit dit protocol 
strikt na te leven om de veiligheid en hygiëne van al onze leden en trainers te garanderen. 
Gelieve deze grondig na te lezen en toe te passen vanaf de eerste zwemles. 

Het opgestelde protocol kan wijzigen (mogelijke versoepelingen/noodzakelijke 
verstrengingen). Elke verandering zal worden gecommuniceerd via de gebruikelijke kanalen 
(email, facebook, website). 

Iedereen start dit seizoen terug in dezelfde groep als vorig seizoen. De zwemtesten, die we 
normaal afleggen in september om het niveau van de leden te meten, en het hieraan 
gekoppelde doorschuiven naar een hogere groep worden opgeschoven naar januari 2021.  

INSCHRIJVEN 

– Het inschrijven gebeurt enkel online en kan uiterst tot zondag 20 september 2020, 
– Betalen voor 30 september 2020, 
– Hoe schrijf ik mij in? 

1. Ga naar http://www.zoldersedolfijnen.be, 
2. Kijk bij de nieuwsberichten, zoek de link inschrijvingsformulier en vul in, 
3. Nadien ontvang je een email met de informatie om een overschrijving te doen.  
4. Na betaling de groene lidkaart afgeven aan één van de trainers, alsook je ‘aanvraag 

tot tegemoetkoming lidgeld sportclub’. Deze krijg je later terug van de trainers. 
5. De leden die geen lidkaart hebben, omdat ze deze kwijt zijn of nog niet ontvangen 

hadden, mailen naar sofiegybels@hotmail.com. Wanneer je betaling in orde is, 
ontvang je de nieuwe groene lidkaart, samen met je ‘aanvraag tot tegemoetkoming 
lidgeld sportclub’ en is je inschrijving officieel in orde.  

http://www.zoldersedolfijnen.be/
mailto:sofiegybels@hotmail.com


 

 

INTERNAL 

PRIJS 

– Omwille van het opschorten van de trainingen als gevolg van COVID-19 krijgen alle huidige 
leden bij inschrijving in september €40 korting en betalen €90 i.p.v. €130  
(uitzondering: Studenten 1 betalen €140 i.p.v. €180) 

– Nieuwe leden bij inschrijving in september betalen €130  
(uitzondering: Studenten 1 betalen €180), 

– Nieuwe leden die inschrijven in januari 2021 betalen €90  
(uitzondering: Studenten 1 betalen €120). 

NIEUWE LEDEN  

⚠️ Opgelet ⚠️ 

Het hele corona gebeuren heeft er dit seizoen voor gezorgd dat we niet de zekerheid hebben 
om te kunnen testen in september 2020. Het is afwachten hoeveel oud leden er van groep 1 
en 2 zich opnieuw inschrijven. Lukt het niet om in september te testen dan wordt de test 
opgeschoven naar januari 2021. 

VEREISTEN: 

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

Nieuwe leden moeten eerst contact opnemen met Sofie Gybels.  
(Gsm:  0474/95 61 53, E-mail: sofiegybels@hotmail.com) 

ZWEMUREN (*IB instructiebad, GB groot bad) 

Dinsdag  volwassenen 1 GB 19u30 - 20u30 

volwassenen 2 GB 20u30 - 21u30 

Donderdag Studenten 1 GB 21u00 - 22u00 

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 1 GB 17u00 - 18u00 

Studenten 2 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 

We wensen iedereen een fijn en veilig zwemjaar toe! 

Het bestuur. 

mailto:sofiegybels@hotmail.com

