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Zwemmertjes en atleten ,
We zijn nu al een paar maanden bezig en ik geloof dat we mogen zeggen dat we goed bezig zijn .
Dag na dag proberen we iedereen te stimuleren om het zo goed mogelijk te hebben in onze club .
Het belangrijkste blijft ; iedereen zo veel mogelijk in het zwembad krijgen , ook tijdens de
wintermaanden . Ik probeer een beetje een overzicht te geven wat nog allemaal volgt in de loop van
het jaar . Zeker ook steeds gaan kijken naar de website daar staat alle info dat je nodig hebt .
Je mag steeds een mailtje sturen of mij aanspreken als er iets niet ok zou zijn .
·

We voorzien een rustige week met glijbaan ( Rooigem en Palaestra ) of sprinkplank in de
week voor kerstmis . En we zijn ook ingeschreven voor de verkiezing van recreatieclub te
Deinze . Verkiezing is ergens in februari .

·

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.

·

Tijdens de vakanties is er enkel les voor de masters en triatleten , deze groep wordt apart
gemaild hierover . Zie kalender op de website .

·

Voor alle duidelijkheid , bij groen worden zwemvliezen niet verplicht !! Vanaf blauw heeft
iedereen zijn eigen plank en zwemvliezen en brilletje . Dit is nodig om crawl aan te leren .
Draag zorg voor jullie gerief !!

·

In de maand maart zullen we terug paaseitjes en snoepjes verkopen , daar rekenen we op
jullie allemaal . En in de maand mei worden de testen voorzien in alle groepen met de week
erna een diploma en medaille als aandenken . Vanaf juni zullen de inschrijvingen starten voor
het nieuwe seizoen . Dit gewoon ter info .

En dan NIEUW NIEUW , vanaf dinsdag 7 januari zal je op dinsdagmiddag van 12u30 tot 13u30
AQUAJOGGING kunnen doen in het Strop o.l.v. Marieke Blomme . Vanaf nu kan je hiervoor
inschrijven . De lessen gaan door tot eind juni en kosten 200 euro . Indien je al lid bent en je
wilt deze lessen volgen betaal je slechts 150 euro . Op hetzelfde moment kunnen leden van
masters en triatleten komen trainen zonder begeleiding maar e.v. met trainingsschema. Vanaf
januari tot begin april hebben we ook een training extra voor deze groep van 7u30 tot 8u55 in
de Rozenbroeken . Voor meer info en inschrijvingen, kan je terecht op het emailadres
info@sosgent.be
Ik blijf mij inzetten om zo veel mogelijk water te bemachtigen om jullie daarvan te laten
genieten . De trainers doen hun uiterste best om het niveau te halen dat we voorop stellen . De
eerste bijscholing is al achter de rug . In naam van alle trainers en bestuur wens ik jullie alvast
een mooi eindejaar met vooral veel sportieve doelen .
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