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Beste BBV-lid,
Ons eerste sportjaar waarbij we de ‘nieuwe leerlijn’ hebben toegepast is achter de rug. Het systeem werd
geëvalueerd en zal worden bijgestuurd daar waar verbetermogelijkheden werden vastgesteld.
De kinderen binnen onze zwemschool - dit zijn de groepen zeepaard, zeehond, otter, orka en shark - werden
de afgelopen weken aan de doelstellingen van de groep getoetst. Iedereen wordt op de hoogte gebracht in
welke groep hij/zij start in september.
In het volgend sportjaar gaan we verder op de ingeslagen weg.
Wegens het grote succes hebben we dit jaar binnen onze zwemschool een ledenstop moeten invoeren. Om
de kwaliteit van de lessen te kunnen vrijwaren zullen we dit het volgend sportjaar hoogstwaarschijnlijk
moeten verder zetten.
Om uw kind, als bestaand lid, de kans te geven om zeker in september terug te kunnen starten in onze
zwemschool vragen wij om dit te bevestigen en het lidgeld te betalen uiterlijk 1 augustus 2017. Bij nietbetaling voor deze datum kunnen we de plaats niet garanderen. Na 1 augustus worden de inschrijvingen
opengezet en kan iedereen zich inschrijven. Opgelet VOL = VOL, dus wacht niet te lang.
Er komt een wijziging in het uurrooster voor de groep ‘shark’. Deze groep zwemt zoals afgelopen jaar op
maandag en donderdag van 19u30 tot 20u30. Tijdens deze uren leren zij hun vlinderslag en werken ze verder
op techniek. Omdat dit een complexe slag is, is er niet veel tijd over om wat afstanden te zwemmen. Voor de
kinderen die dat wensen kunnen ze vanaf september ook op woensdag van 18u30 tot 20u00, en/of op
zaterdag van 9u tot 10u komen zwemmen. Maandag en donderdag zijn voor deze groep noodzakelijk voor
het aanleren.
De aquafitness blijft ook volgend sportjaar op donderdag van 20u30 tot 21u30.
Deelnemen aan de interclubcompetitie kan vanaf dat uw kind 25m in een genormeerde zwemstijl kan
zwemmen.
Het nieuwe sportjaar begint op maandag 4 september 2017 en eindigt op donderdag 28 juni 2018.
Het lidgeld voor het volgende sportjaar werd vastgelegd op
€120,00 voor zwemschool ‘zeepaard’, ‘zeehond’, ‘otter’ en ‘orka’
(ma en do 18u30-19u30)
€135,00 voor zwemschool ‘shark’, pré-competitie en competitie
(ma en do 19u30-20u30; wo 18u30-20u00; za 09u00-10u00)
€120,00 voor de groep recreatief zwemmen
(ma en do 20u30-21u30; di 18u00-19u00; za 09u00-10u00)
€ 85,00 voor de aquafitness
(do 20u30 tot 21u30),
en dit voor het volledige sportjaar.
Wens je aquafitness te combineren met recreatief zwemmen dan betaal je €120,00 voor het volledige
sportjaar.
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Leden voor de groep ‘waterwennen’ worden via mail gecontacteerd door de verantwoordelijke van deze
groep, Elodie Knudde.
De toegang tot het zwembad is enkel en alleen toegelaten na ontvangst van het lidgeld op het
rekeningnummer BE75 9730 8554 6051, ARSPBE22 op naam van de Bredense Bruinvissen vzw.
Als mededeling graag de naam van het lid en de groep waarin ze zwemmen vermelden.
Na ontvangst van de betaling op onze rekening wordt u een lanyard overhandigt, waar je dan later je lidkaart
van Sporta aanhangt. De lanyard dient voor aanvang van iedere training aan de haak gehangen te worden ter
hoogte van uw baan in het zwembad.
Uw lidkaart moet op elk ogenblik kunnen voorgelegd worden en is het bewijs dat uw lidmaatschap
aangegeven werd bij Sporta die tevens instaat voor de verzekering. Uw lanyard dient tevens voor uw
veiligheid in geval van evacuatie van het zwembad. Aan de hand van de lanyard met lidkaart kan de trainer
nagaan of iedereen uit het zwembad is.
Bij verlies van de lidkaart kan een duplicaat aangevraagd worden via mail naar
annic@bredensebruinvissen.be . Hiervoor wordt €5,00 aangerekend.
Omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor verlies van kledij ed. raden we het gebruik van de lockers aan om
alles op te bergen tijdens de trainingen. De locker gebruikt een 50 eurocent muntstuk. De kleedruimte is geen
speelplaats, we hebben respect voor elkaar en elkaars gerief. Schoenen zijn verboden van zodra je de
kleedhokjes verlaat. Dit zowel voor kinderen als voor ouders.
Voor verdere info kan je steeds terecht op onze website www.bredensebruinvissen.be, en de laatste
nieuwtjes komen steeds op onze facebookpagina.

Alvast bedankt voor het vertrouwen in de club, nog een prettig verlof en we zien je graag terug in september.

Annic Crombez, penningmeester
annic@bredensebruinvissen.be

Clement Simoen, voorzitter
clement@bredensebruinvissen.be

