
ZWiM Nieuwsbrief 1 
De naam voor de zwemvereninging in Molenheide ( jaargang 2018 ) 

 
 
Beste zwimmers 
 
In 2018 gaan we grote wijzigingen moeten doorvoeren bij ZWIM . Vanaf 1 januari 
kunnen we geen gebruik meer maken van het zwemwater in Molenheide op zaterdag en 
zondag na 10 uur . Hierdoor zal de zwemschool doorgaan op zaterdag en zondag tussen 
09.00 en 10.00. Ook de zwemacademie zal hierdoor verhuizen naar andere dagen en uren .  
 
De weekplanning kan je vinden op  
www.zwim.be/zwemschool/Uurrooster2018.pdf 
 
Om dit alles in goede banen te leiden zouden we willen weten welke zwemmers in 2018 
terug komen zwemmen . Daarom vragen we je om  een voorschot van 165 euro te storten 
voor 1 december 2017.  Vermeld op de overschrijving   Voorschot lidgeld 2018 + naam van 
het kind  + naam van de groep. Leden waarvan we de overschijving na deze datum 
ontvangen kunnen geweigerd worden indien de groep volzet is . 
 
Het overige lidgeld verwachten we voor 5 janauri 2018. Na deze datum worden de 
Molenheide Abonnementen en dus ook het lidgeld 8 euro duurder. 
 
Voorlopig kunnen er geen nieuwe zwemmers starten in de zwemschool. Na 10 december 
beslissen we of we starten met een nieuwe groep .  
 
Je zal merken dat er een nieuwe groep de sportievelingen is opgericht . 
In deze groep kunnen de zwemmers terecht die 2 x per week willen trainen en is voor 
kinderen geboren in 2005 of vroeger. Let op er is maar plaats voor 12 zwemmers. 
Kinderen van medewerkers van ZWIM krijgen voorrang voor toetrede tot deze groep.  
 
 
 
Net zoals vorig jaar is in het lidgeld een Abonnement van Molenheide voor 
kinderen of volwassenen inbegrepen. Wens je een Familie abonnement 
Molenheide dan kost je dit via Zwim 689 euro (2 volwassenen 2 kinderen) of 
798 euro (2 volwassenen 3 kinderen).  Stuur je gezinssamenstelling door naar 
leden@zwim.be en wij geven je door wat je juist moet betalen. 
  



 
Dit jaar zijn de lidgelden voor de Zwemschool en de Zwemacademie 
 
Zwemschool ( 2 maal per week ). Start zaterdag 13 januari 2018 
 
De zwemschool is op zaterdag en zondag van 9.00 tot 09.50  
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018  348 euro (54 zwemlessen ) 
 
Gelieve een Voorschot van 165 euro te betalen voor 1 december 2017 
Gelieve de rest van dit bedrag te betalen voor 5 januari 2018.  
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 - BIC KREDBEBB .  
Gelieve je naam te vermelden bij de overschrijving. 
 
Voor de kinderen van de laatste drie groepen die wensen te stoppen na de 
zwemschool zijn er speciale prijzen. 

1. Haai 6 maanden lidgeld 254 euro ( 36 lessen )  

2. Orka 6 maanden lidgeld 254 euro ( 36 lessen ) 

3. Orka + 3 maanden lidgeld 168 euro ( 18 lessen )  

 
 

 
Zwemacademie ( 2 maal per week ). Start zaterdag vanaf 8 januari 2018 
 
De traininguren kan je terugvinden op  
www.zwim.be/zwemschool/Uurrooster2018.pdf 
De groepsindeling op  
www.zwim.be/zwemschool/leden_academie_2018.pdf 
 
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018               348 euro (54 zwemlessen ) 
 
Gelieve een Voorschot van 165 euro te betalen voor 1 december 2017 
Gelieve de rest van dit bedrag te betalen voor 5 januari 2018.  
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB .  
Gelieve je naam te vermelden bij de overschrijving.   
 
De sport zwemmers ( 3 tot 7 maal per week )  
Om toegelaten te worden tot de sportzwemmers dient Zwim in het bezit te zijn van 
een doktersattest van de zwemmer. Document 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.  
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . Gelieve je naam te 
vermelden bij de overschrijving.   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018 
Sportzwemmers 2: 382 euro ( volledig jaar ) 
Sportzwemmers 3: 467 euro ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 
Sportzwemmers 4: 535 euro ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 



Sportzwemmers 5: 603 euro ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 
Sportzwememrs 7: 739 euro  ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 
Gelieve een Voorschot van 165 euro te betalen voor 1 december 2017 
Gelieve de rest van dit bedrag te betalen voor 5 januari 2018.  
 
 
De Masters ( Volwassenen ) 
De volwassenen zwemmen op woensdag van 20 tot 21 uur   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018      250 euro ( 30 zwemlessen )  
Zonder Molenheide Abo 
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018      306 euro ( 30 zwemlessen )  
Met Molenheide Abo 
 
Op IBAN nummer BE16 7350 1194 9374 BIC KREDBEBB. Gelieve je naam te 
vermelden bij de overschrijving.   
 
 
Op zaterdag 6 januari de 100 x 100  
 

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

 
www.ZWIM.be 

  



 
 
De sport zwemmers ( 3 tot 7 maal per week )  
Om toegelaten te worden tot de sportzwemmers dient Zwim in het bezit te zijn van 
een doktersattest van de zwemmer. Document 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.  
IBAN nummer BE91 7350 1194 9576 BIC KREDBEBB . Gelieve je naam te 
vermelden bij de overschrijving.   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018 
Sportzwemmers 2: 382 euro ( volledig jaar ) 
Sportzwemmers 4: 535 euro ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 
Sportzwemmers 5: 603 euro ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 
Sportzwememrs 7: 739 euro  ( Inclusief  twee 30 beurten kaarten ) 
Gelieve een Voorschot van 165 euro te betalen voor 1 december 2017 
Gelieve de rest van dit bedrag te betalen voor 5 januari 2018.  
 
 
 
Zwemmen voor Volwassenen (1 maal per week). Start woensdag 10 januari 
2018. 
De volwassenen zwemmen op woensdag van 20 tot 21 uur   
Lidgeld 12 maanden 01/01/2018 – 31/12/2018      322 euro ( 33 zwemlessen )  
( Nog in onderhandeling )  
Op IBAN nummer BE16 7350 1194 9374 BIC KREDBEBB. Gelieve je naam te 
vermelden bij de overschrijving.   
 
 
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 kan je het 
lidgeld van 1 kind voor een groot stuk terugverdienen. 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 


