
Nieuwsbrief mei 2021 
 
Beste leden, 
 
30 juni nadert met rasse schreden. Dit betekent jammergenoeg dat onze laatste maand werking is ingezet. We 
willen er graag nog een spetterende en leuke maand van maken. Hierbij informeren we jullie over enkele zaken 
die de komende maand nog van belang zijn.  
 
Brevetten 
 
In de week van 31 mei kunnen de kinderen nog eens proberen om een nieuw brevet te behalen. Dit zal zijn voor 
alle kinderen die reeds een brevet hebben van 25m. De kinderen die les volgen in de groepjes van het leren 
zwemmen zullen hun brevet kunnen afleggen als de lesgevers merken dat het kindje er klaar voor is. Het kan dus 
perfect zijn dat jouw kindje volgende week nog geen brevet behaalt, maar wel de week nadien. De lesgevers 
doen hun best om alle kinderen een brevetje te laten behalen.  
 
Laatste les 
 
De lessen zullen doorlopen tot woensdag 30 juni. Op die manier benutten we het zwembad tot het allerlaatst 
mogelijk moment. Hieronder geven we een overzicht van wanneer welke les doorgaat voor welke groep.  
 
* Donderdag 24 juni 
   17u30 - 18u30: les + spelletjes 
   18u30 - 19u30: les 
* Zaterdag 26 juni 
   Alle groepen: les + spelletjes 
* Maandag 28 juni 
   19u – 20u: les + spelletjes 
   20u – 21u: les 
* Woensdag 30 juni 
   Alle groepen: les + spelletjes 
 
 
Terugbetaling lidgeld seizoen 2020-2021 
 
Corona had dit seizoen een grote impact op onze werking. We konden het seizoen goed starten, maar vanaf 
woensdag 28 oktober moesten we onze werking stopzetten, de tweede coronagolf kwam er razendsnel aan. Het 
zwembad bleef in de maanden november en december dicht. Onder strikte voorwaarden konden we in januari 
onze werking terug hervatten. Door de maatregelen konden vanaf dat moment helaas niet meer alle leden 
wekelijks komen zwemmen. Kinderen moesten plots voor 1 hobby kiezen, het aantal zwemmers per baan werd 
drastisch teruggeschroefd. Hierdoor konden sommige leden slechts 1x per 3 weken komen zwemmen. Deze 
situatie veranderde regelmatig en plots kon begin mei alles terug zoals in het begin van het werkjaar. We konden 
de registratie laten voor wat het was.  
De kosten om onze werking draaiende te houden liepen hoog op dit jaar. Zo moesten we bijvoorbeeld extra 
vrijwilligers laten komen om onze kleinste leden te helpen omkleden. We lieten ook wat extra lesgevers komen 
zodat we onze werking zo veilig en zo optimaal mogelijk konden laten doorgaan.  
Gezien het zwembad in Gistel definitief de deuren sluit vanaf 1 juli 2021 zullen we onze werking noodgedwongen 
stopzetten. Hiervan brachten we jullie reeds op de hoogte via een eerdere nieuwsbrief. We zullen elk lid een stuk 
van het betaalde lidgeld terugbetalen en kiezen ervoor om elk lid hetzelfde bedrag terug te betalen. Sommigen 
konden relatief veel komen zwemmen, anderen wat minder … Er waren per dag en zelfs per baan andere 
maatregelen. Je zal misschien positief verrast zijn door het bedrag dat je terugkrijgt, anderen zullen dan 
misschien weer teleurgesteld zijn. We hopen dat iedereen zich kan vinden in onze regeling. Het terugbetaalde 
bedrag is van toepassing op leden die zijn ingeschreven voor november 2020.  
 
Wie 1x week komt zwemmen krijgt 25 euro lidgeld terug. 
Wie 2x per week komt zwemmen krijgt 50 euro lidgeld terug. 



 
Bij de betaling van het lidgeld kreeg het tweede gezinslid 5 euro korting, het derde gezinslid moest 10 euro 
minder betalen, enzoverder. Aangezien dit administratief moeilijk bij te houden is, houden we hier bij de 
terugbetaling geen rekening mee. Elk lid krijgt hetzelfde bedrag terug, ongeacht of je het tweede of derde 
gezinslid bent. 
 
We voeren de terugbetaling uit in de laatste week van juni 2021 (21/6 – 27/6). We gebruiken hiervoor het 
bankrekeningnummer vanwaar het lidgeld op onze rekening kwam. Is jouw rekeningnummer ondertussen 
veranderd? Laat het ons dan zeker weten via e-mail. Elk lid krijgt twee maanden de kans (tot 30 augustus 2021) 
om ons te contacteren als er iets fout gelopen is bij de terugbetaling. Daarna sluiten wij onze werking definitief 
af.  
 
Sportieve groeten, 
Jasper, Jan, Kris & Sanne 


