
Lesgevers

Dit  seizoen  nemen  we  afscheid  van
Catherine,  jarenlang  lesgeefster  bij  de
watergewenning.
Bedankt Catherine voor de inzet en veel
succes met uw carrière!

KZV  is  nog  steeds  op  zoek  naar
kandidaat lesgevers.
Ben je minstens 16 jaar en heb je zin om
op  zaterdagochtend  in  een  toffe  sfeer
kinderen te leren zwemmen? Neem dan
contact met Ron (ron kzv.be).@
De opleiding wordt door ons verzorgd. Je
krijgt  een  onkostenvergoeding  en
eventuele  BLOSO-opleidingen  worden,
onder bepaalde voorwaarden,  geheel  of
gedeeltelijk terugbetaald.

SPORTA-federatie

Onze  vereniging  is  aangesloten  bij
SPORTA,  de  grootste  recreatieve
sportfederatie van Vlaanderen.
Hierdoor  zijn  onze  leden  verzekerd
tijdens onze activiteiten, maar ook als zij
op  eigen  initiatief  zwemmen,  wandelen,
joggen, fietsen, fitnessen, rolschaatsen of
aan yoga doen.
Meer info op: www.sporta.be.

Lid worden

Inschrijven  kan  tijdens  onze  zwemuren:
dinsdag  tussen  21:00  en  22:00  en
zaterdag van 08:30 tot 10:30.

Het inschrijvingsgeld bedraagt:
• 70  voor de jeugd;€
• 80  voor de volwassenen.€

Hierin  zijn  inbegrepen:  het  lidgeld,  de
lessen  en  trainingen,  toegang  tot  het
zwembad  tijdens  je  gekozen  zwemuur,
de  sportverzekering  en  aansluiting  bij
SPORTA.

De uiterste datum van betaling is:
• 25 september 2019. 

De betaling van het inschrijvingsgeld kan
enkel door overschrijving van het bedrag
op bankrekeningnummer van:
Kalmthoutse Zwemvrienden vzw
Beukendreef 14, 2990 Wuustwezel:
BE26 9730 3270 7929
met de vermelding:
LIDGELD 2019 – 2020: en de naam van
de zwemmer (s).

Kalmthoutse ZwemVrienden vzw

Recreatieve zwemclub 
voor klein en groot

Zwemseizoen

2019 – 2020

September

http://www.sporta.be/


Welkom

Vorig jaar was een kort  zwemjaar, maar
het leverde ons een vernieuwd zwembad.
Zwemseizoen  2019 –  2020  wordt  weer
een volledig jaar  met  een 40-tal  lessen
op zaterdagochtend  voor  de  jeugd  en
dinsdagavond voor de volwassenen.

Kalender 2019 – 2020

Start van het nieuwe zwemseizoen:
Zaterdag 7 september start de jeugd
Dinsdag 10 september de volwassenen

Zaterdag 14 september
Initiatiemoment voor nieuwe leden:  kom
gratis een eerste keer proberen

Zaterdag 2 november:
Allerzielen, Geen zwemmen

Zaterdag 30 november:
Sinterklaas, Speltraining 

Dinsdag 24 december:
Kerstavond, Geen zwemmen 

Zaterdag 28 december:
Kerstvakantie, Geen zwemmen

Dinsdag 31 december:
Oudjaarsavond, Geen zwemmen

Dinsdag 7 januari:
Nieuwjaarsdrink,  aansluitend  aan  de
zwemtraining

Zaterdag 8 februari:
Brevetzwemmen

Zaterdag 15 februari:
Brevetzwemmen

Dinsdag 18 februari:
Carnaval, Geen zwemmen

Zaterdag 4 april:
Speltraining

Zaterdag 11 april:
Pasen, Geen zwemmen

Zaterdag 23 mei:
Hemelvaart, Geen zwemmen

Zaterdag 27 juni:
Laatste zwemles Jeugd

Dinsdag 30 juni:
Laatste zwemles Volwassenen

Leerlijn

De overgang naar de nieuwe leerlijn is nu
in  alle  banen  doorgevoerd.  We merken
dat  de doorstroming van de zwemmers
vlot verloopt.
We  schakelen  flexibel  met  de  indeling
van  de  banen  om  een  gelijkmatige
verdeling  te  krijgen  van  het  aantal
zwemmers.
Het  is niet de bedoeling dat men ieder
seizoen een baantje opschuift.  Iedereen
evolueert  naar  eigen  kunnen,  en  de
oefeningen worden aangepast zodat men
constant evolueert.
Voor  meer  info  over  de  brevetten,  surf
naar www.fredbrevet.be.

Afspraken

Het dragen van een badmuts tijdens de
les is voor iedereen verplicht.
Het  betreden  van  de  cabines  met
schoenen is verboden.
Badmutsen en plastic overschoentjes zijn
te koop aan de kassa.
Lockers hebben een muntslot van 1 .€

Contact en Info

Website: www.kzv.be
Algemeen: info kzv.be @
Wachtlijst: wachtlijst kzv.be@
Tel: 0476 686056

http://www.fredbrevet.be/
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