Beste ouders, zwemmers en atleten,
2020 dat zal een jaar zijn dat we niet snel zullen vergeten!!
We waren zo goed gestart in september en de nieuwe aanpak verliep eigenlijk zeer goed.
De trainersvergadering was juist verlopen (11 maart), alles was netjes geregeld. De
testen, medaille uitreiking en de diploma’s; alles werd besproken en we zaten goed op
schema. Iedereen was blij en we waren goed voorbereid. Maar we hadden niet gerekend
op dat lelijke virus. Onze paasactie hadden we goed ingepland, we waren er tijdig mee
gestart en iedereen heeft de eitjes op tijd gekregen. Een 100 tal zakjes hadden we over
en hebben we zeer snel kunnen afgeven aan verschillende ziekenhuizen, wit – gele kruis,
rusthuizen en aan de mannen van de ophaaldienst. Zo betuigden we ook aan die mensen
ons respect voor het mooie werk dat zij geleverd hebben.
We willen zo goed mogelijk ons best doen om alles naar volgend seizoen zo vlot mogelijk
te laten verlopen. Alles zal digitaal gebeuren of per post, zo kunnen we geen fouten
maken (bv schrijffouten). In principe zullen alle leden een mail ontvangen met de info
(jullie zijn die brief nu aan het lezen). De meeste mailadressen hebben wij, of anders
zullen we de brief per post versturen. Als je iemand zou kennen die de info niet kreeg
gelieve ons daarvan te verwittigen. Alvast bedankt hiervoor.
Raadpleeg zeker het uurrooster, er zijn een paar aanpassingen. Zeker eerst aandachtig
bekijken!! Hou er rekening mee dat je kind zeer waarschijnlijk overgaat naar de
volgende groep. Wij voorzien om te testen voor de novembervakantie met diploma- en
medaille -uitreiking. Maar bij de start krijgt iedereen de nieuwe badmuts.
Het is dus de bedoeling dat je het inschrijvingsformulier invult op de website
www.sosgent.be per gezinslid. Na het versturen zal je van ons de bevestiging van
inschrijving krijgen. Daar zal ook de nieuwe groep op bevestigd worden. Dan zal
gevraagd worden om het voorschot te storten op reknr. BE21 0680 8081 8003 op naam
van zwemclub SOS met vermelding van de naam van het lid of familie. Onze website is
www.sosgent.be
Wij beseffen heel goed dat jullie lidgeld betaalden tot eind juni en dat een deel daarvan
niet gebruikt is. Daarom willen we een tegemoetkoming doen. We hebben besloten om
alle leden een korting van 40 euro te geven, bij families vanaf 3 is het een beetje
anders, de juiste prijs zal iedereen vinden bij de bevestiging. Er zijn ook nog een paar
ochtend zwemmers die een te goed hebben.
Het lidgeld voor dit jaar is terug 200 euro voor de kinderen tot 18 jaar, vanaf 18 jaar
zal je 250 euro betalen. Kom je een 2de keer in de week dan betaal je 40 euro extra.

Dit wordt enkel toegelaten als je er effectief gebruik van maakt, niet om sporadisch
een 2de keer te komen. Het lidgeld bij de groep master – triatleet is 300 euro, wanneer
je meer dan 1x komt zal je 350 euro betalen. Triatleten jonger dan 18 jaar betalen
steeds 275 euro. De core stability training kost terug 200 euro. Voor de reeksen
start to swim /crawl is het lidgeld 200 euro per periode (sept tot jan en feb tot juni).
Ik hoop dat iedereen zich hierin kan vinden. Wij doen onze uiterste best om iedereen
gelukkig te maken en proberen ook als club ons hoofdje boven water te houden. Maar op
die manier zal het lukken! Niemand wordt verplicht de korting te nemen. Alles komt ten
goede van de opleiding!
Bij de bevestiging dat we jullie terugsturen zal steeds vermeld staan hoeveel je dient te
betalen. We vragen terug om ongeveer de helft als voorschot te storten (voor een
bepaalde datum) en de rest cash bij de eerste les. Dan wordt de nieuwe badmuts
afgegeven.
Wij hebben kennis van alle kinderen in alle groepen, wij hielden de aanwezigheden goed
bij en kennen alle kinderen die regelmatig kwamen. Het is de bedoeling dat de kinderen
direct overgaan naar hun nieuwe groep. Zoals de trainers dachten dat ze hun testen
gingen afmaken. Sommigen zullen het doel niet halen om één of andere reden, dan
proberen we een zo goed mogelijke oplossing te zoeken voor het kind!
Ik hoop dat ik hiermee alles overlopen heb voor het nieuwe seizoen, mail gerust als er
vragen zijn naar info@sosgent.be of ingevictoor@hotmail.com . Wij kunnen dit allemaal
organiseren als het virus positief evolueert; maar wij hebben geen glazen bol en gaan
ervan uit dat alles weer zo normaal mogelijk kan verlopen. In principe kunnen we starten
vanaf woensdag 2 september in Deinze en op vrijdag 4 september in het Strop. De
Rooigem gaat pas open vanaf dinsdag 15 september door werkzaamheden.
Iedereen die ingeschreven is en het voorschot betaald heeft zal vanaf 20 augustus de
info ontvangen voor de nieuwe start. Er zullen eventueel nieuwe richtlijnen zijn waar we
ons zullen moeten aan houden. We laten zeker ook nieuwe leden toe, die kunnen al
beginnen inschrijven vanaf 1 juli. Via het inschrijvingsformulier geven jullie door wat je
kind, of jijzelf kan, op basis daarvan wordt een groep voorgesteld.
Zoals steeds staan we te springen om erin te vliegen; maar nu nog meer dan anders.
Ik hoop dat we zeker op dezelfde manier verder zullen kunnen werken en dat we terug
heel veel mensen in het zwembad zullen krijgen.
Dikke knuffel of elleboog aan iedereen en tot gauw,

Alle trainers, bestuur en ikzelf Inge Victoor

vzw Zwemclub SOS
met zijn afdelingen SOS Gent & Zwemclub Palaëstra Deinze
UURROOSTER 2020-21
Aangepast uurrooster vanaf dinsdag 1 september 2020
ZWEMSCHOOL JEUGD
zwembad
Nemo

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Zaterdag

STROP

ROOIGEM

PALAËSTRA

ROOIGEM

STROP

PALAËSTRA

17.30 - 18.15
leren

Flamingo

13:00 - 13:45

17.30 - 18.15

12.00 - 12.45
12.55 - 13.40
12.00 - 12.45

17.30 - 18.15

17.30 - 18.20

13:00 - 13:45

17.30 - 18.20

17.30 - 18.15

17.30 - 18.15

17.30 - 18.20

13:00 - 13:45

17.30 - 18.30

17.30 - 18.15

12.55 - 13.45

Dolfijn

17.30 - 18.20

17.30 - 18.25

13:00 - 13:45

17.30 - 18.25

17.30 - 18.20

12.55 - 13.45

Orka

17.30 - 18.20

17.30 - 18.25

13:00 - 13:50

17.30 - 18.25

17.30 - 18.20

12.55 - 13.50

Zeepaardje

17.30 - 18.20

17.30 - 18.30

13:00 - 13:50

17.30 - 18.30

17.30 - 18.20

12.55 - 13.50

Zwaan

18.20 - 19.10

17.30 - 18.30

13:00 - 13:50

17.30 - 18.30

18.20 - 19,10

12.00 - 12.55

Kreeft

18.20 - 19.10
19.10 - 20.00

18.20 - 19.10
19.10 - 20.00

12.00 - 12.55

Kikker

zwem
Gevord
(gr Bad)

12.55 - 13.40

ZWEMSCHOOL VOLWASSENEN
zwembad

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Zaterdag

STROP

ROOIGEM

ROOIGEM

STROP

PALAËSTRA

Start to Swim

19.10 - 20.00

2 startmomenten

Beginner

18.20 - 19.10

kan 50m zwemmen

Gevorderden
Alle zwemstijlen

Senioren
vanaf 60 jaar

19.10 - 20.00

17.30 - 18.30

19.10 - 20.00

12.55 - 13.50

18.20 - 19.00

TRIATLEET / MASTER / HOBBYZWEMMER
zwembad
Start to Crawl
2 startmomenten

Techniek Crawl
Triatleten / masters
Rustig

Triatleten / masters
Snel

Core Stability
vanaf 18 jaar

Info

STROP
Maandag

PUYENBROECK
Vrijdag

Dinsdag

ROZENBROEKEN

PALAËSTRA

Woensdag

Zaterdag

Zaterdag

20.00 - 21.30

16.00 - 17.30

12.00 - 12.55

20.00 - 21.30

16.00 - 17.30

12.00 - 12.55
12.55 - 13.50

18.20 - 19.10
19.10 - 20.00

18.20 - 19.10

19.10 - 20.00

18.20 - 19.10

18.15 - 19.15
19.00 - 20.00
TOPSPORTHAL
Donderdag

19.00 - 20.00
19u30 - 20u45

20.00 - 21.30
Triatleet / master
Rustig en Snel

e-mail: info@sosgent.be

ROZENBROEKEN
Donderdag

7.30 - 8.55
www.sosgent.be

