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Info brief start zwemseizoen 2019-20
Allereerst aan iedereen hartelijk welkom bij de start van het nieuwe zwemjaar. Hopelijk heeft
iedereen een deugddoende vakantie gehad! Ik wou gewoon de gelegenheid nemen om vanaf het begin
enkele zaken duidelijk te maken aan iedereen.
•

Vanaf dit jaar zal iedereen een lidkaart krijgen, hou deze steeds bij U. Er wordt aan
iedereen een siliconen badmuts gegeven , het is de bedoeling dat die zeker 1 jaar mee zal
gaan. Bij verlies kan je een nieuwe kopen voor 10 euro ; het is dus de bedoeling dat je er
goed zorg voor draagt . Het dragen van de badmuts is verplicht !

•

Alle belangrijke info over de club of uitzonderlijke gebeurtenissen (bv stakingen,..) zullen
steeds gecommuniceerd worden via de website www.sosgent.be.
Daar vind je bv ook alle doelstellingen per groep. Je kan me ook steeds een mailtje sturen.

•

We mogen in elk zwembad pas 10 minuten voor de start van de les binnengaan . Gelieve dit
te respecteren er mag niemand vroeger binnen ! . Iedereen verlaat het zwembad 10 minuten
na het einde van de zwemles. Op woensdag kan je binnen tussen 12u50 en 13u10 om uit te
kleden en tussen 13u45 - 14u10 om terug aan te kleden. Op zaterdag is het tussen 11u50 12u10 en 12u45 – 13u15 en de laatste van 13u45 tot 14u10. Gelieve de uren te respecteren!!

•

Zorg dat je materiaal (zwemvliezen, plank, badmuts, eventueel rekker, paddels en pull-boy)
zeker van je naam voorzien is. Alle verloren voorwerpen, door ons gevonden in het zwembad
, worden afgegeven aan de kassa van het zwembad. Wij zelf houden niets meer bij. Draag
zorg voor uw gerief aub !

•

Triatleten die zullen zwemmen in de Rozenbroeken, dienen een toegangsbandje aan te
kopen van 5 euro. Daarmee heb je toegang tot het zwembad tijdens ons zwemmoment.

•

Wij hebben geprobeerd om de groepen zo homogeen mogelijk te maken en geen bestaande
leden te weigeren. Ik denk dat dit meestal goed gelukt is, als er toch vergissingen zouden
gebeurd zijn, proberen we dit zo goed mogelijk op te lossen. Geef ons zeker de ruimte om
alles in goede banen te leiden. We weten waarmee we bezig zijn! We doen ons best.

De trainers en ik hebben er erg veel goesting in, de doelstellingen zijn veranderd per groep !
Dat is ook voor ons een uitdaging ! Ik wil jullie ook nog meegeven dat ik 2 à 3 bijscholingen
organiseer voor de trainers om zo goed mogelijk up to date te zijn.
Als er toch nog zaken zijn waar je mij wil over aanspreken, aarzel niet !!
Inge Victoor
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