Beste leden , zwemmers , vrienden ,
Eerst en vooral een dikke merci voor het vertrouwen dat jullie hebben in onze club , dat
doet echt deugd en daarvoor doen we het allemaal .
We zijn eigenlijk al de hele zomer bezig om alles zo goed mogelijk in de juiste banen te
leiden. Maar .. we hebben helaas niet alles zelf in de hand . En dat frustreert soms ,
iedereen kent, denk ik , dat gevoel ondertussen .
Maar wat we zelf in de hand hebben is het lidgeld . In principe zou iedereen het 2 de deel
dienen te betalen bij de eerste les ; maar we gaan dit uitstellen tot januari . In deze
woelige periode willen we zeker niet onnodig geld uit de zakken halen en we weten zeker
nog niet, wat het jaar zal brengen . Daarom denken we , dat dit een faire deal is om de
betaling uit te stellen . Het is wel de bedoeling dat iedereen die nu het voorschot
betaald heeft , lid blijft tot eind juni . Diegenen die reeds de volledige som betaalden
zullen de helft teruggestort krijgen , op de rekening waarmee betaald werd . Ik hoop
dat iedereen hiermee blij zal zijn .
Hetgeen we niet in de hand hebben is de organisatie in het zwembad . We moeten
precies weten met hoeveel we toegelaten worden per zwemmoment in het zwembad .
Maar we wachten nog steeds op een correct antwoord ; afhankelijk van dit aantal zal
het vooropgestelde uurrooster kloppen of er zullen misschien wijzigingen gebeuren aan
de uren . We hopen op jullie goodwill om dan eventuele aanpassingen zo goed mogelijk op
te volgen . Ondertussen hebben we ook een zwembad bij gehuurd om dit allemaal zo
goed mogelijk op te vangen . Dit is het zwembad Bert Carlier , gelegen aan de
Oudenaardsesteenweg in Gent .
Zoals jullie zien hebben we niet stil gezeten en doen we er alles aan om zwemwater te
bemachtigen . Wij hopen van eind deze week jullie de juiste info te kunnen geven om dan
te kunnen starten , vermoedelijk vanaf zaterdag 5 september . Sowieso starten we in
Bert Carlier en zwembad Rooigem vanaf de week van 14 september , dit door
onderhoudswerken .
We kijken er allemaal ongelooflijk naar uit om jullie terug te ontvangen en hopelijk terug
één jaar plezier in het water te mogen geven . Alle voorschriften die opgevolgd zullen
moeten worden om ieders gezondheid te beschermen , geven we dan mee met de
volgende infobrief .
Hou jullie vooral gezond vanwege Inge Victoor , bestuur en trainers .

