
 

Zwemschool 2018-2019 
 
We beogen geen topprestaties of competitiviteit maar we willen zwemmers vormen op een kindvriendelijke manier. 
De verschillende zwemstijlen worden aangeleerd en vervolmaakt. Wie de zwemkriebels goed te pakken heeft kan op het 
einde van de zwemschool proberen het attest te behalen om over te gaan naar de jeugdafdeling. 
 
Alle meisjes of jongens die 50 meter schoolslag kunnen zwemmen of die reeds de zwemschool gevolgd hebben kunnen 
meedoen. Er zijn echter slechts 70 plaatsen beschikbaar. 
 
De proeftraining gaat door op maandag 17 september 2018 en de laatste training is op maandag 24 juni 2019. De 
trainingen gaan telkens door op maandag van 17.30 uur tot 18.30 uur ook tijdens de schoolvakanties enkel op 
feestdagen en bij sluiting van het zwembad is er geen training. 
 
Gepaste zwemkledij en een zwembrilletje zijn noodzakelijk. 
Er kan gebruik gemaakt worden van de zwemvliezen van de club mits betaling van een waarborg van 20,00 euro. 
 
Inschrijven kan mits contante betaling van 80,00 euro lidgeld op maandag 24 september 2018 vanaf 17.00 uur. 
Dit is het enige inschrijvingsmoment. Later instappen is niet meer mogelijk! 
 
Mee te brengen : het volledig ingevulde inschrijvingsstrookje en gepast geld. 
 
Het lidgeld en de waarborg voor de zwemvliezen kan gestort worden op rekeningnummer BE23 4685 1528 5991 van 
VZW Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen, Hoppestraat 16, 8560 Wevelgem  met vermelding van de naam, voornaam en 
rijksregisternummer  vóór 21 september 2018.  
 
(INVULLEN IN BLOKLETTERS AUB) 
ZWEMSCHOOL WEVELGEMSE DOLFIJNEN 2018-2019 
 
Naam & voornaam: ……………………………………………………………………..... 
 
Rijksregisternummer (verplicht in te vullen): ...………………………………………… 
 
Straat & nummer: ………………………………………………………………………… 
 
Postnummer & gemeente: …………….  ……………………………………… 
 
Geboortedatum: …../…../……….  Telefoonnummer: ………./………………… 
 
e-mail adres: ………………………………………………………………………………. 
 
 
* Ik gebruik mijn eigen zwemvliezen. 
 
* Waarborg zwemvliezen: 20,00 euro 
 
(* schrappen wat niet past ) 
 
Opmerkingen: 
 
Vak voorbehouden voor het secretariaat: 

Contante betaling:  20,00 euro  80,00 euro  100,00 euro 

vzw Zwemklub Wevelgemse Dolfijnen  
Hoppestraat 16, 8560 Wevelgem 


