Kalender “2018 -2019”
▪ Start van het nieuwe zwemseizoen.
Jeugd op za 08/12/2018 en volwassenen
op di 11/12/2018.
▪ Geen zwemmen tijdens de Kerst:
Dinsdag 25/12/2018, zaterdag 29/12/2018
en dinsdag 1/1/2019
▪ Nieuwjaarsdrink/ 40 jaar KZV
Voor onze volwassenen leden op dinsdag
8/01/2019.
▪ Algemene Ledenvergadering.
Statutair voor de werkende leden en onze
volwassen leden mits inschrijving op
vrijdag 22/2/2019.
▪ Geen zwemmen tijdens Krokusverlof:
Dinsdag 5/03/2019 en zaterdag
9/03/2019.
▪ Paastraining.
Zaterdag 13/04/2019 plannen wij een
paastraining met muziek en spelletjes en
vieren we ons 40-jarig bestaan.
▪ Geen zwemmen met Pasen:
Dinsdag 5/03/2019 en zaterdag
9/03/2019.
▪ Evaluatie / Brevetzwemmen.
Op zaterdag 18/05/2019 en zaterdag
25/05/2019.
▪ Geen zwemmen voor de jeugd.
Op zaterdag 1/06/2019 (Pinkster w.e.) en
zaterdag 8/06/2019 (Hemelvaart w.e.)
▪ Einde zwemseizoen 2018-2019.
Onze zwemmen een laatste keer op
dinsdag 25/6/2019 en onze jeugd sluit het
seizoen af op zaterdag 29/6/2019.
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Trainers Zaterdag:
→
Groep Waterwennen WW
(kikkerbad vooraan)
Catherine Erreygers, Lotte Dictus.
→
Groep Leren Overleven OV
(kikkerbad achteraan)
Tom Verbraeken, Cato Francken.
→ Groep Leren veilig zwemmen VZ
(Baan 1, kant douches)
Robin Van den Boom, Cato Francken.
Baan 1:

Leren veilig zwemmen plus
VZ+ Evy Huybrechts, Michiel
Francken, Jana Hassewer

Baan 2

Eric Boons.

Baan 3

Anja Huijbrechts, Thomas
Leppens

Baan 4

Borghmans Tony, Jordy Richter.

Kalmthoutse ZwemVrienden vzw
Recreatieve zwemclub
voor klein en groot

Zwemseizoen
2018-2019

JANUARI

Invallers/assistent: Anja Joppe, Rob Schmitz.
→ Diep bad dinsdag:
Eric Boons, Tony Borghmans,
Ron Farezyn.

www.kzv.be

Welkom!

Sporten 24u/24u verzekerd!

Lid worden 2018 – 2019

Dit seizoen viert onze club zijn 40-jarig
jubileum. Van de gemeente kregen we alvast
een prachtig cadeau nl. een prachtig
gerenoveerd zwembad. We hebben er een tijd
op moeten wachten maar het was de moeite.
Dit seizoen zal van kortere duur zijn, en
hopelijk krijgen we iedereen klaargestoomd
voor het behalen van een zwembrevet.
Onze club gaat verder met de implementatie
van de ‘nieuwe leerlijn zwemmen’. De
doelstellingen voor onze allerjongsten is niet
langer het behalen van het 25m schoolslag
brevet, maar wel het behalen van het “ORKA”
brevet. Voor meer informatie, zie:
www.fredbrevet.be .
Nadien vervolmaken onze zwemmers zich in
Rugcrawl en Borstcrawl in baan 4. Schoolslag
met aquatische ademhaling wordt in baan 3
aangeleerd en in baan 2 worden de afstanden
opgedreven en wordt er een basis voor
reddend zwemmen aangeleerd.
Het is niet de bedoeling dat men ieder seizoen
een baantje opschuift. Iedereen evolueert
naar eigen kunnen, en de oefeningen zullen na
verloop van tijd worden aangepast zodat men
constant evolueert.

Onze leden zijn verzekerd als zij op eigen
initiatief wandelen, joggen, fietsen, zwemmen,
fitnessen, rolschaatsen of yoga doen. Deze
sportverzekering kan ook afgesloten worden
als u niet bij een sportvereniging bent
aangesloten.
Meer info op: www.sporta.be .

Voor inschrijvingen kunt u bij ons terecht
tijdens onze zwemuren (op dinsdag van 21.00
u tot 22.00 u of op zaterdag van 8.30 u tot
10.30 u).
Het inschrijvingsgeld voor dit seizoen 20182019 bedraagt 60 euro voor de kinderen en
de volwassenen betalen 65euro. Hier zijn
inbegrepen : het lidgeld, de inkom en de
verzekering. De datum van uiterste betaling
is 22/12/2018. De betaling van het
inschrijvingsgeld kan enkel door overschrijving
van het bedrag op bankrekeningnummer van
de Kalmthoutse Zwemvrienden vzw,
Beukendreef 14, 2990 Wuustwezel:
BE26 9730 3270 7929 met de vermelding
LIDGELD 2018-2019: en de naam van de
zwemmer (s).

Aan ieder nog een fijn zwemseizoen gewenst!

SPORTA-federatie
Onze vereniging is aangesloten bij SPORTAfederatie, de grootste recreatieve
sportfederatie van Vlaanderen. Deze biedt
haar leden een waaier van
vakantiemogelijkheden en sportkampen voor
jongeren tussen 6 en 25 jaar. Aangesloten
leden genieten onder meer van een korting.

Lesgevers
Dit jaar nemen we afscheid van Emma De
Jongh(OV) en Camille Vandekeybus(VZ),
bedankt voor jullie inzet, en veel succes met
jullie job of studies.
Nogmaals lanceren we een oproep naar
kandidaat lesgevers. Bent u minstens 16 jaar,
en heeft u ervaring vanuit een sportclub of
jeugdbeweging of volgt u een schoolopleiding
om met jonge kinderen om te gaan, dan bent
u van harte welkom. De opleiding wordt door
ons verzorgd. U krijgt een onkostenvergoeding
en eventuele BLOSO- opleidingen worden,
onder bepaalde voorwaarden, geheel of
gedeeltelijk terugbetaald.

•
•

•

Het dragen van een zwemmuts tijdens
de les is verplicht. Eventueel te koop
aan onze kassa.
Het betreden van de cabines met
schoenen is verboden. Plastic
overschoentjes zijn te koop aan 50
cent.
Lockers zijn voorzien van een muntslot
(1euro)

Contact en info
-Algemeen: info@kzv.be
-Wachtlijst: wachtlijst@kzv.be
-Ron Farezyn, Ron@kzv.be , 0476 686056
-Ann Jansen, ann-jansen@telenet.be
Anonieme klachten kunnen niet behandeld
worden.

