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We wensen jullie eerst en vooral een heel gelukkig en vooral
gezond 2023!

° Vanaf maandag 9 januari herstarten we vol enthousiasme al onze sportlessen.

Op 1 februari begint het 2de semester

° Opgelet de lidgelden zijn veranderd! Door de stijgende kosten zijn we 
genoodzaakt de lidgelden te verhogen.

Voor kinder- en jeugdzwemmen:

Het lidgeld bedraagt vanaf nu €80 voor 1 zwembeurt per week, voor een 
tweede zwembeurt tel je daar €40 bovenop.
Voor het tweede kind van hetzelfde gezin bedraagt het lidgeld €75, voor het 
derde kind van hetzelfde gezin €70.

Op zaterdag 14 en 21 en maandag 16 en 23 januari 2023 kunnen onze 
huidige leden kind/jeugd zich herinschrijven.
We zullen fysiek aanwezig zijn aan de balie van Sportoase.

Indien jullie kinderen stoppen met zwemmen, weten we dat graag zodat we 
hun plaatsje aan iemand anders kunnen geven. Graag een mailtje naar de 
jeugdcoördinator.

De broers en zussen die zich hebben ingeschreven via het inschrijvingsformulier
hoeven nog geen lidgeld te betalen, dit gebeurt bij de bevestiging van de 
inschrijving.
Voor het volwassenzwemmen:
Inschrijven doe je door over te schrijven op de rekening van de
Heverleese zwemvereniging vzw
BE08 4314 7185 1113
Vermeld: NAAM+VOORNAAM+SPORTTAK+UUR
Voor het volwassenzwemmen graag een mailtje naar Klara indien je stopt met 
zwemmen.

Het lidgeld bedraagt: €81

Voor Aquagym €84, Joggen €40, Yoga € 83 en Gym €50 
Je schrijft je in zoals het volwassenzwemmen via overschrijving.

° Als je je inschrijft voor meer dan één sport heb je recht op volgende kortingen:

mailto:mailtozwemmen.volwassenen@heverleesezwemvereniging.be
mailto:zwemmen.jeugd@heverleesezwemvereniging.be


€5 vermindering per semester voor 2de sporttak
€15 vermindering voor 3de sporttak

Zwemkamp
Dit jaar organiseren we terug met veel enthousiasme een toffe zwemweek.
WANNEER: Van maandag 21/08 tot vrijdag 25/08
WAAR: Lokeren
HOE: Zowel vertrek als terugkeer met de bus op parking Bodart
WIE MAG MEE: Vanaf geboortejaar 2015 en vroeger, ze moeten ook minstens 
in niv 4 (Amber of Wouter) zitten. Niet-leden moeten min. 25 meter kunnen 
zwemmen. 
WAT: We gaan een hele week dagelijks zwemmen. Daarbuiten organiseren we 
nog tal van sport– en spelactiviteiten. 
INSCHRIJVEN: via de website https://forms.gle/YY1HtNY611gJUBMo6
KOSTPRIJS: €270 (voor niet-leden vragen we €12 extra voor de verzekering).

Kijkdagen op 21 januari en 23 januari
Iedereen welkom op zaterdag 21 januari en maandag 23 januari. Op die 
dagen kunnen de (groot)ouders een kijkje nemen aan het zwembad 
(instructiebad) om de kinderen van dichtbij te volgen en de laatste 5 minuten 
eventueel vragen stellen aan onze monitoren!
In het wedstrijdbad kunnen jullie de les volgen vanaf de tribunes.

Wedstrijd
Alvast bedankt voor de doorgemailde voorstellen voor een nieuwe naam voor 
onze club.
De keuze is nog niet gemaakt, dus blijf gerust je voorstellen sturen!

Ziekenfondsformulier

Veel ziekenhuisfondsen sponseren “gezond bewegen”. Vanaf nu zullen we de 
attesten

digitaal doorsturen naar al onze leden.
 

Weetjes

Noteer alvast in jullie agenda: 

- GEEN les op zaterdag 28 januari wegens wedstrijd.

- LIZO-wedstrijd op zaterdag 18 maart 2023


