
                 Nieuwsbrief
September 2022

Iedereen klaar voor een nieuw sportjaar?  Onze monitoren staan alvast vol 
enthousiasme op jullie te wachten !

In september ’22 herstarten we met:

- Yoga: OPGELET nieuwe zaal: St-Lambertusschool, Waversebaan 95, 3001 Leuven  
We starten op woensdag 7 september - Lidgeld = €70

- Gym: Redingenhof, R. Vandervaerenlaan 3000 Leuven 
We starten op donderdag 1 september - Lidgeld = €45

- Joggen: Universitair sportcentrum KU Leuven, Gymnasium, Tervuursevest 101, 3001 
Leuven 
We starten op zondag 4 september - Lidgeld = €35

- Aquagym: Zwembad Wilsele, Aarschotsesteenweg 730, 3012 Leuven (Wilsele) 
We starten op woensdag 7 september – Lidgeld = €75

- Volwassenzwemmen: Sportoase
We starten op maandag 5 september en dinsdag 7 september - Lidgeld = €71

- Zwemmen kind/jeugd: Sportoase 
We starten op maandag 5 september en zaterdag 10 september - Lidgeld = € 71, 
2de kind €65, 3de kind €60

Als je je inschrijft voor meer dan één sport, heb je recht op volgende kortingen:
- € 5 vermindering per semester voor een 2e sporttak.
- € 15 vermindering per semester voor een 3e sporttak.

 
Inschrijven gebeurt via overschrijving op rekeningnr. van de 
Heverleese zwemvereniging vzw 
BE08 4314 7185 1113
Vermeld: NAAM+VOORNAAM+SPORTTAK+DAG+UUR

 Door jouw aansluiting bij onze club ben je ook lid van Sporta. Daardoor geniet je van een 
aantal leuke extra voordelen.

 Cadeaubon van €6 bij Decathlon 
Vraag je cadeaubon aan via het menu ‘Mijn voordelen’ in je persoonlijke account in Mijn
Beheer  *  . Je kan de bon gebruiken in je favoriete Decathlon-winkel. Veel sportplezier!

 Krijg een korting van € 20 op Sporta-kampen. Schrijf  je in voor een dagkamp? Dan
ontvang je €10 korting
Boek  je  vakantie  op  www.sporakampen.be en  gebruik  je  kortingscode”SF22STE23”
(geldig t.e.m. 30/11/2022) bij inschrijving. 

 24u/24u verzekering voor individuele sportbeoefening 

Nog meer weetjes:

 De Heverleese zwemvereniging is ook lid van UITPAS Leuven.  De UITPAS is een spaar-
en voordeelkaart voor je vrije tijd. Je kan punten sparen en omruilen tegen interessante
voordelen. Leuvenaars met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen de UITPAS 
gratis en 80% korting op de deelnameprijs. Voor meer info www.uitinleuven.be/uitpas

https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
https://mijnbeheer.sportafederatie.be/inloggen
http://www.sporakampen.be/


 Je mutualiteit betaalt een deel van het lidgeld terug. Download het formulier, vul zoveel
je kan in en vraag de handtekening en/of stempel van onze club.


