Hallo iedereen ,

Waarmee wil ik beginnen ? Eerst wil ik iedereen bedanken om vol te houden om alles zo goed
mogelijk te laten verlopen . Er wordt heel veel flexibiliteit verwacht van jullie , alle info kunnen we
pas op het laatste moment doorsturen omdat we steeds moeten wachten op de beslissingen van
hogerhand . Maar jullie doen dit op een prachtige manier met heel veel respect ! Dank daarvoor !
Voor ik verder ga met de planning voor tijdens het kerstverlof wil ik in naam van het bestuur jullie
een hart onder de riem steken in deze lastige en moeilijke periode . Het is een nieuwjaarscadeau
voor iedereen ! Voor dit zwemjaar vragen we geen 2de deel van het lidgeld dus niemand hoeft nog
iets te betalen , iedereen blijft op die manier lid tot eind juni . Hopelijk kunnen we jullie hiermee
gelukkig maken .
En nu de regeling voor tijdens de vakantie : het is de bedoeling dat de – 12 jarigen vakantie nemen ,
zij zullen niet zwemmen ( jullie zwemmen tot 18 december ) . De zwemmers van Bert Carlier zullen
ook niet zwemmen want jullie krijgen ook de kans om tot 18 december te zwemmen . Zo komt
iedereen een beetje aan de beurt .
Er zal enkel gezwommen worden in het Strop op maandag 21/12 en 28/12 van 17u30 tot 18u20 en
van 18u20 tot 19u10 .
Wie mag zwemmen : + 12 jarigen ( maakt niet uit in welke groep ) en volwassenen van de Rooigem
-Alle leden van Deinze +12 jaar ( behalve triatleten )( maak niet uit in welke groep je zit ! )
-Gevorderd Volwassenen – Senioren – Beginners – Rood ( +12j) ( = zwemmers van het strop )
We zullen een link doorsturen naar iedereen van die groep , als je niets kreeg moet je dit zeker laten
weten . We willen iedereen de kans geven om te komen . Via de link zal je op één van de 2
momenten u kunnen inschrijven , je mag dit direct voor de 2 weken doen . Bij vragen stuur mij zeker
een mail .
Voor het vervolg na de vakantie weet ik enkel al zeker dat :
Palaëstra Deinze nog steeds geen clubzwemmen toelaat ; vergadering hierover op dinsdag 5 januari .
Ik hoop van harte zo snel mogelijk te kunnen starten in Deinze .
Voor de andere zwembaden zouden we tijdens de vakantie een update krijgen , van zodra we
hierover nieuws hebben worden jullie per mail op de hoogte gebracht .
We wachten , zoals jullie , steeds met spanning af wat de volgende beslissing zal worden , in ieder
geval proberen we op een zo goed mogelijke manier verder te werken . We blijven ons inzetten voor
elk moment we in het water kunnen . Hou dus steeds je mails in de gaten .

Verder wens ik jullie , in naam van het bestuur en mijn ongelooflijk dreamteam trainers , een
fonkelende kerst en spetterend, hoopgevend 2021 toe . We moeten vooruit en we zullen vooruit
gaan .
Dikke knuffel ,
Inge, het bestuur en de trainers

