
Ondernemersnummer: 415171876

Zolder, augustus 2021

Beste zwemmer(tje)s en ouders,

Na enkele bewogen jaren hopen we dit jaar terug een normaler zwemseizoen te hebben.
Om de nodige veiligheid en hygiëne te garanderen,blijven we zolang als nodig natuurlijk alle
COVID-19 protocollen van Sportoase volgen.

De eerste zwemlessen starten dit jaar op zaterdag 4 september 2021.

Iedereen start dit seizoen terug in dezelfde groep als vorig seizoen. Tijdens het seizoen doen
we zoals gewoonlijk zwemtesten om iedereen in een passende groep te plaatsen. Met 2 jaar
waarin weinig zwemmen mogelijk was zal er misschien wat geschoven moeten worden.

INSCHRIJVEN

– Het inschrijven gebeurt enkel online en kan uiterst tot dinsdag 14 september 2021,
– Betalen voor zondag 19 september 2021,
– 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. Betaal het lidgeld via overschrijving op het rekeningnummer wat je kan terugvinden

op het inschrijvingsformulier,
4. Na betaling met de groene lidkaart langskomen bij het bestuur om de lidkaart te laten

invullen, het bestuur is aanwezig tijdens de eerste 2 trainingsweken. Moest je deze
weken niet kunnen langskomen dan kan je de lidkaart meegeven aan de trainers om
deze te laten invullen,

5. Je inschrijving is nu officieel in orde,
6. Wanneer de inschrijvingen zijn afgerond en je betaling is in orde, zal je een mail

ontvangen met een aanvraag tot tegemoetkoming lidgeld sportclub. Vul zelf nog de
gegevens in van de deelnemer en bezorg het aan je ziekenfonds.

http://www.zoldersedolfijnen.be/


PRIJS

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

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

– Nieuwe leden die inschrijven in januari 2022 betalen €90
(uitzondering: Studenten 1 betalen €120).

NIEUWE LEDEN

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 Sarah Vandevelde.
(E-mail: dezoldersedolfijnen@gmail.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:dezoldersedolfijnen@gmail.com

