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Beste ouders, beste zwemmer 

 
 
Hopelijk genieten jullie met volle teugen van de vakantie. 
Wij zijn stilletjes terug gestart met de organisatie van de lessenreeks die start in september. 
 
Zoals eerder aangekondigd zullen we de begonnen hervormingen verder uitvoeren. 
We hervormen de zwemschool omdat we hiermee willen inspelen op de nieuwe gevraagde 

beginsituatie van zwemmers die zouden starten bij de competitiegroep. 
Een zwemmer die start in het jaar dat hij/zij 5 jaar wordt heeft minstens 4 jaar nodig om de 
volledige zwemschool te doorlopen. Hij/zij beheerst de drie zwemstijlen, schoolslag, crawl 
en rugslag technisch nagenoeg perfect. Op die manier heeft de zwemmer een perfecte basis 
om op 9-jarige leeftijd te starten met het competitiezwemmen. 
Uiteraard is uw zoon/dochter ook welkom in onze zwemschool als hij/zij niet de ambitie 
heeft om later te gaan competitiezwemmen. 
 
Onze zwemschool bestaat uit 7 groepen (groen – geel – rood- zwart – oranje – blauw – wit). 
De lessen gaan door op zaterdag ofwel tijdens het 1ste lesuur (11u45-12u45) of tijdens het 
2de lesuur (12u45-13u45). Er kan niet zomaar gewisseld worden van lesuur, vermits het 
aantal zwemmers per groep beperkt is. Indien u uw kind graag voor een ander lesuur 

inschrijft dan vorig seizoen moet u zeker contact opnemen met Karolien Dumon via 
zwemschool@klsvz.be. 
De voorwaarden om te mogen starten en de te behalen doelstellingen van elke groep kan u 
nalezen in bijlage of op de website. 
 
Een lessenreeks bestaat vanaf nu uit 17 lessen. De eerste lessenreeks loopt van begin 
september tot eind januari. De tweede lessenreeks loopt van begin februari tot eind juni. 
De eerste zaterdag van een vakantie is er zwemles, de andere zaterdag(en) van een vakantie 
zal er geen zwemles zijn. 
De volledige kalender vindt u terug in bijlage en op de website. 
 
Ook het evaluatiesysteem wordt herbekeken. We werken niet meer met tussentijdse 

evaluaties en testen. Dit bezorgde zowel de zwemmers als de lesgevers veel overbodige 
stress. De coördinator, Els Meys, zal in overleg met de lesgevers bepalen of de zwemmer de 
nodige doelen heeft bereikt. We maken er een werkpunt van om ouders aan te spreken als 
we denken dat de doelstellingen niet behaald zullen worden na 17 lessen. 
Aarzel zelf ook niet om lesgevers of de coördinator aan te spreken. 
 
Niet alle groepen zullen nog zwemvliezen nodig hebben om de lessen te volgen. We 
verwachten dat de zwemmers over zwemvliezen beschikken vanaf de groep met de rode 
badmutsen. De zwemvliezen kunnen nog steeds gehuurd worden van de club. Dit voor een 
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prijs van 8,00 EUR per lessenreeks. Bij het ontvangen van de zwemvliezen betaalt u ook een 

waarborg van 20,00 EUR. Deze krijgt u terug als u de zwemvliezen terug inlevert. 
De zwemmers die nu over zwemvliezen beschikken van de club, maar die volgende reeks 
niet meer zullen nodig hebben, mogen deze op de eerste les, 14 september 2019, terug 
inleveren. 
 
De witte badmutsen zullen een extra les hebben op woensdag van 17u-18u. Deze extra 
training is een voorbereiding voor de zwemmers die het jaar nadien zouden starten bij de 
competitie. Daar trainen ze immers 3 maal per week. 
 
De eerste les van de nieuwe reeks gaat door op zaterdag 14 september 2019. 
We verwachten dat alle zwemmers zich inschrijven via de website voor 15 augustus 2019.  

https://www.klsvz.be/inschrijving. Gelieve alle velden grondig en volledig in te vullen.  
De groep waar uw kind is voor toegelaten vind u terug op het diploma/getuigschrift dat 
hij/zij ontving op het einde van de vorige reeks.  
Start uw zoon/dochter in onze zwemschool dan zit hij/zij bij de groene zeepaardjes tijdens 
anders afgesproken in mail . 
Het uur waarvoor u inschrijft blijft hetzelfde, tenzij anders overeengekomen met Karolien 
Dumon. 
 
Prijzen: 

Lidgeld voor 1 reeks (= 17 lessen) 85,00 EUR 

Huur zwemvliezen voor 1 reeks 8,00 EUR 

Waarborg zwemvliezen (bij de eerste maal 

huur) 

20,00 EUR 

 
Gelieve het volledige verschuldigde bedrag te betalen op BE54 0015 3703 2997 met 
duidelijke vermelding van voornaam – naam – groep – uur – wel of geen zwemvliezen + 
waarborg (indien u voor de eerste keer zwemvliezen huurt bij onze club.)  
VOOR 15 augustus 2019. 
 
We verwachten dat u uw zoon/dochter op 14 september 2019 aanmeld in de hal van het 
zwembad. Dit kan u vanaf 10u30. Op dit moment kunnen de gehuurde zwemvliezen 
afgehaald, ingeleverd of gewisseld worden. 
 
Het blad “aanvraag tot terugbetaling inschrijfgeld jeugdvereniging en sportvereniging” van 

de mutualiteit wordt u per mail opgestuurd in de eerst volgende maanden. 
 
Moesten er nog onduidelijkheden zijn, aarzel niet om vragen te stellen via 
zwemschool@klsvz.be. 
 
Met sportieve groeten 
 
Els Meys       &    Karolien Dumon 
Zwemcoördinator   administratief coördinator 
     Ondervoorzitter KLSVZ 
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