Zwemvereniging Lier - Zwemclub - opstart trainingen -12j
ZVL - Sportsecretariaat <sportsecretariaat@zwemvereniginglier.be>
Wo 2/12/2020 16:44
Aan: ZVL - Sportsecretariaat <sportsecretariaat@zwemvereniginglier.be>

Beste zwemmer,
Beste ouder,
Zoals jullie wellicht in de media hebben opgevangen mochten de zwembaden terug open vanaf 1/12.
We hebben aan het zwembad, de sportdienst en aan de burgemeester opnieuw toestemming gevraagd om
onze clubwerking terug op te starten.
Voor de trainingen van -12j (geboortejaar 2008 en jonger) hebben we ondertussen de toela ng gekregen.
Omdat in het zwembad enkel het sportbad open is, en het zwembad ook voldoende banen moet hebben voor
de baantjes zwemmers,
hebben we van het zwembad een regeling gekregen zodat wij als club het volledige sportbad hebben van
18u00 tot 19u30.
Concreet wil dit zeggen dat we met volgende trainingsgroepen terug aan de slag gaan vanaf maandag 7/12
met volgende regeling.
(Pré) Compe

e

Groep Jolien (Eendjes) : dinsdag en donderdag van 18u00 tot 19u30 (géén training op zaterdag)
Groep Sven (Benjamins) : maandag, woensdag en, vrijdag van 18u00 tot 19u30 (dus NIET op dinsdag,
donderdag en géén training op zaterdag)
Groep Cindy (enkel zwemmers geboortejaar 2008 of jonger) : maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van
18u00 tot 19u30 (géén training op zaterdag)
Géén opstart voor : groep Cindy vanaf geboortejaar 2007 en ouder / groep Ellen / Masters
Recrea e/Sportzwemmers
Groep Jolien (enkel zwemmers met geboortejaar 2008 of jonger) : dinsdag en donderdag van 18u00-19u00
Géén opstart voor : geboortejaar 2007 en ouder
Start2ZVL
Géén opstart
Deze regeling is voorlopig geldig tot 31/12/2020.
Indien er wijzigingen zouden komen in de regels voor 13+ dan is het mogelijk dat het schema sneller herzien
zal worden.
Wij zullen u dan opnieuw informeren via mail.
Info opstart zwemschool via aparte mail.
Met spor eve groeten
Wendy Crocaerts
Sportsecretariaat Zwemvereniging Lier
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