
  

De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2020 ) 
 

 
 

Beste zwimmers, 
 

Hierbij de info voor het komende werkjaar voor de leden van de zwemschool, academie 
& de sportzwemmers. 

 
 De zwemschool start op zaterdag 11 januari 2020 (2 maal training per week ). 

 

De zwemschool is steeds op zaterdag en zondag van 9.00 tot 09.50. 
 

Het lidgeld bedraagt voor 12 maanden: 01/01/2020  – 31/12/2020 
 

370 euro (54 zwemlessen ) 

Gelieve dit bedrag te betalen voor 4 januari 2020 op het volgende rekeningnummer: 

IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 - BIC KREDBEBB . 

Gelieve je naam + zwemschool  steeds te vermelden in de omschrijving van de overschrijving. 
 
Voor de kinderen van de laatste drie groepen die wensen te stoppen na de zwemschool zijn er 
speciale prijzen: 
 

1. 6 maanden lidgeld 295 euro (36 lessen) 
 

2. 3 maanden lidgeld 160 euro (18 lessen) 
 

Bij het lidgeld voor 3 maanden, is er geen abonnement inbegrepen . 
 

VOOR AL DE NIEUWE kinderen die al watergewenning gehad hebben: 
 

 04/01/2020 testmoment van 9u tot 10u 



 De zwemacademie ( 2 maal per week ). Deze start zaterdag vanaf 6 januari 2020: 
 

De trainingsuren kan je terugvinden op 
 www.zwim.be/zwemschool/Uurrooster2020.pdf 

 

Het lidgeld voor 12 maanden: 01/01/2020 – 31/12/2020 
 

370 euro (54 zwemlessen ) 
 

Gelieve dit bedrag te betalen voor 4 januari 2020 op het volgende rekeningnummer: 

IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . 

Gelieve je naam + Zwemacademie  te vermelden in de omschrijving van je overschrijving. 
 



 De sportzwemmers ( 2 tot 5 maal per week ) : 
 

Om toegelaten te worden tot de sportzwemmers dient Zwim in het bezit te zijn van een 
doktersattest van de zwemmer. Dit document is te bekomen aan de Zwimbalie of via 
 www.zwim.be/documenten/medisch_attest_21062013.pdf . 

 

Vanaf 9 jaar krijgen de zwemmers een wedstrijdvergunning. Jongere zwemmers kunnen 
steeds deelnemen aan Paco zwemwedstrijden. 

 
Gelieve het lidgeld te storten op het volgende rekeningnummer: 

IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . 

Gelieve je naam te vermelden in de omschrijving van je overschrijving. 

Het lidgeld is van toepassing voor 12 maanden 01/01/2020 – 31/12/2020 

 Het lidgeld bedraagt:  

Sportievelingen : 387 euro 2 trainingen 2xbad 
 

Sportzwemmers E: 527 euro 3 trainingen 3xbad 
 

Sportzwemmers D: 616 euro 4 trainingen 3xbad 1xdroog 

Sportzwemmers C: 696 euro 5 trainingen: 4xbad 1xdroog 

Sportzwemmers A/B: 696 euro 5 trainingen: 4xbad 1xdroog 
 
 

Gelieve dit bedrag te betalen voor 4 januari 2020 
 



 Badmuts verplicht 
 

Het gebruik van een Zwim-badmuts is verplicht in de zwemschool, zwemacademie en de 
sportzwemmers . Dit om de herkenbaarheid van en de veiligheid voor de Zwimmers te 
vergroten. 

 
 Begeleiders Gezocht 
Elk jaar hebben een aantal kinderen de zwemschool af. In vele gevallen stoppen dan 
ook de ouders van deze kinderen als begeleider. Daarom zijn we op zoek naar een 
aantal nieuwe begeleiders. 
Wij zorgen als club voor interne of externe opleiding en begeleiding. 
Daarnaast heb je het voordeel, dat als je regelmatig komt helpen, je het lidgeld van 1 
kind voor een groot stuk kan terug verdienen. 
Heb je interesse stuur gerust een mailtje aan i nfo@zwim.be of meld je aan bij de balie 

 

 

De laatste info vind je steeds via 
www.facebook.com/zwim2004 

 
www.ZWIM.be 


