
ZWiM Nieuwsbrief 1 
De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2016 ) 

 
Beste Zwimmers  
 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur. Net zoals vorig jaar zit in het lidgeld 
een Abonnement van Molenheide voor kinderen of volwassenen. Leden 
moeten niet opnieuw inschrijven. We vragen enkel het nieuwe lidgeld te 
betalen voor 20 december 2015 zodat nieuwe leden vanaf 1 januari de vrij 
gekomen plaatsen kunnen innemen. Een Familie abonnement Molenheide        
( 2 volwassenen 3 kinderen ) kost 330 euro voor zwim leden . 
Dit jaar zijn de lidgelden. 
 
Zwemschool ( 2 maal per week ) Start Zaterdag 9 januari 2016 
De eerste groep van de zwemschool is op zaterdag en zondag van 9 tot 10.  
De tweede groep van 10 tot 11. 
Lidgeld 12 maanden 01/01/2016 – 31/12/2016            292 euro ( 60 zwemlessen ) 
Gelieve dit bedrag te betalen voor 20 December 2015.  
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . ( 204 ) 
Gelieve je naam te vermelden bij de overschrijving.   
Voor de kinderen van de laatste twee groepen die wensen te stoppen na de 
zwemschool zijn er speciale prijzen. 
Kikkers betalen 203 euro lidgeld voor 40 zwemlessen  
Dolfijnen betalen 124 euro lidgeld voor 20 zwemlessen  

 
Zwemacademie ( 2 maal per week ) Start woensdag 6 en vrijdag 8 januari 2016 
De Witte en Rode badmutsen trainen op vrijdag van 18.30 tot 19.30  en zondag van 
11.00 tot 12.00. De Blauwe badmutsen trainen op woensdag 17.30 tot 18.30  en 
vrijdag van 18.30 tot 19.30. Om toegelaten te worden tot de zwemacademie dient 
Zwim in het bezit te zijn van een Officieel doktersattest van de zwemmer. Document 
te bekomen aan de Zwimbalie. Wens je een vergunning te bekomen om aan 
wedstrijden deel te nemen, vermeld je dit op je doktersattest. Een vergunning 
aanvragen kan pas vanaf 9 jaar. Jongere zwemmers kunnen steeds deelnemen aan 
Paco zwemwedstrijden. IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . 
Gelieve je naam te vermelden bij de overschrijving.   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2016 – 31/12/2016               322 euro (70 zwemlessen ) 
 
Sportzwemmers   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2016 – 31/12/2016       431 euro  
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . Gelieve je naam te 
vermelden bij de overschrijving.   
  Maandag van 18.30 tot 20.00         
  Woensdag van 18.30 tot 20.00       
  Vrijdag van 19.30 tot 21.00 
  Zaterdag Van 10.00 tot 12.30 



 
Recreanten Start Zondag 10 januari 2016 
Groep  op zondag van 11 tot 12 . Als je de zwemacademie doorlopen hebt kan je 
worden toegelaten tot de recreanten. Andere personen kunnen ook toegang krijgen 
tot deze groep na een toelatingsproef over de 4 zwemslagen . 
Lidgeld 12 maanden 01/01/2016 – 31/12/2016     204 euro  ( 30 zwemlessen ) 
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . Gelieve je naam te 
vermelden bij de overschrijving.   
 
Zwemmen voor Volwassenen Start woensdag 6 januari 2016 
De volwassenen zwemmen op woensdag van 20 tot 21 uur   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2016 – 31/12/2016      238 euro ( 35 zwemlessen )  
Op IBAN nummer BE16 7350 1194 9374 BIC KREDBEBB 
 
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 voor interne of 
externe opleiding en begeleiding. Als je regelmatig komt helpen wordt het 
lidgeld van 1 kind voor een gans jaar terugbetaald. Heb je interesse stuur een 
mailtje aan info@zwim.be of meld je aan bij de balie 
 

 
 
 
 
 

De laatste info vind je steeds via  
 

www.facebook.com/zwim2004 
 

www.ZWIM.be 
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