Beste ouders, zwemmers en zwemsters,
We naderen alweer het einde van een succesvol zwemjaar.

ZTZ telt

momenteel veel jeugdige leden. Samen met de talrijke eervolle plaatsen van
onze competitiezwemmers in diverse wedstrijden is dit voor ons een enorme
stimulans om verder te doen.
Met het nieuwe zwemjaar in het vooruitzicht, willen we nu al duidelijke
afspraken vastleggen en u uitnodigen om ook volgend jaar lid te worden van
ZTZ.

Regeling voor de kerstvakantie 2018 :
Zwemschool op zaterdag : er is geen les op zaterdag 29
december 2018 en 5 januari 2019. De lessen starten
opnieuw met een opendeurdag op zaterdag 12 januari 2019.
De Pre-competitiegroep : dit zijn diegenen die ook op woensdag
en vrijdag de zwemtrainingen volgen : er is geen zwemles op
woensdag 26 december en 2 januari 2019.
Competitiezwemmers/sters worden via een afzonderlijke brief of
e-mail geïnformeerd over de trainingen in de kerstvakantie.

Lidgeld 2019 :
Ter gelegenheid van de opendeurdag op zaterdag 12 januari 2019, kan u
zich ook inschrijven als lid voor het komende jaar. U kunt er ook nog
terecht op 19 & 26 januari 2019.
Het lidgeld voor 2019 bedraagt all-in ( huur zwembad, lessen +
verzekering ) :
voor de zwemschool op zaterdag :

€ 130,00

voor de Pré-competitie op zaterdag + week : € 175,00
voor de competitiezwemmers :

€ 220,00

Het nieuwe lidgeld kan u ter plaatse vereffenen op de hoger vermelde
inschrijvingsdata, of u kan het ook storten op rekeningnr.
BE09 3850 5903 3657 van ZTZ – Fonteinestraat 33 te 8700 Tielt met
vermelding van de naam van de zwemmer(s) + zaterdag / week of
competitie. Met het bewijs van uw overschrijving kan u op één van de
inschrijfdata uw nieuwe lidkaart voor 2019 komen afhalen. Indien dit niet
gedaan wordt, worden de lidkaarten evt. per post verstuurd.
Er wordt geen lidgeld meer aanvaard in de loop van de week, dit kan
alleen nog op zaterdagvoormiddag of door overschrijving.

Gelieve bij de inschrijving uw adres en correcte schrijfwijze van de naam
en het e-mail adres te controleren en indien nodig te laten aanpassen.
Mocht u in de loop van het jaar verhuizen, gelieve dit ook aan de
verantwoordelijke van ZTZ door te geven zodat de verzekering op het
correcte adres slaat en zodat de briefwisseling ook tijdig en op de juiste
plaats terechtkomt.
Wij willen hierbij nogmaals wijzen op de gedeeltelijke terugbetaling van
het lidgeld, die u kunt bekomen van uw mutualiteit wanneer u lid bent van
een door “Sport Vlaanderen” erkende sportvereniging.
Onze zwemclub is daartoe erkend. Vraag uw formulier aan bij uw
mutualiteit en laat het bij de verantwoordelijke van ZTZ verder invullen.
Zoals reeds eerder vermeld ontvangt u ook een lidkaart. Deze geeft u
toegang tot de lessen van ZTZ en betekent dat u verzekerd bent voor
ongevallen
gedurende
de
lesen
trainingstijden
en
bij
competitiewedstrijden. Uw oude lidkaart van 2018 vervalt effectief op 31
december 2018 !
Hou daar rekening mee !

Daarbovenop geniet u van een korting van 10% op alle “Arena”
zwemsportmateriaal dat u aankoopt bij onze sponsor “Supra
Bazar” (indien u dit aan de kassa laat registreren op de
factuur van de Zwemclub Tieltse Zeeduivels) gelegen in de
Meulebeeksesteenweg 2 E te Tielt.
ZTZ werking
ZTZ heeft de bedoeling de zwemsport te promoten bij iedereen.
Dit is zowel voor de recreatiezwemmer als voor de
competitiezwemmer, voor jong en oud, voor de eerst
watergewenning en de ervaren waterrat.
ZTZ geeft op zaterdag lessen voor watergewenning, vervolmaking
en gevorderden. U kunt er terecht vanaf het jaar dat u 4 jaar wordt.
U wordt er ingedeeld in kleinere groepjes volgens uw kunnen.
Naarmate u vorderingen maakt, leert u er alle zwemstijlen. Er zijn
2 gelijkwaardige sessies van 09h00 - 9h45 of van 09h45 –
10h30.
Wilt u verder dan het recreatieve zwemmen? Dan biedt ZTZ u de
gelegenheid tot Pre-competitietrainingen tijdens de week. De uren
voor de Pré-competitiegroep zijn op woensdag & vrijdag van
17h30 tot 18h30 en men moet minimum in groep 5 zitten van de

zwemschool om in de week te mogen komen trainen. ZTZ verzorgt
immers ook de begeleiding voor iedereen die de zwemsport op
een competitieve wijze wilt beoefenen. Voor meer inlichtingen kan
u steeds bij één van de trainers terecht.
ZTZ heeft ook aandacht voor de recreatieve volwassene
zwemmer. Op dinsdagavond tussen 19h15 en 21h00 kunt u in
een rustige sfeer baantjes trekken of gewoon wat rond
peddelen. U kan er ook steeds terecht voor lessen.
Inlichtingen hierover krijgt u ter plaatse bij Roland op
dinsdagavond.
Dan rest ons nog alleen u een fantastisch nieuw zwemjaar toe te wensen.
Wanneer u iemand kent die wilt leren zwemmen of die zich wilt
vervolmaken of die gewoon wat sportief wilt bezig zijn op regelmatige
basis, aarzel dan niet om hem/haar aan te raden lid te worden van ZTZ.
Ons nog steeds groeiend ledenaantal is immers het beste bewijs dat we
het goed doen.
Als bestuur zijn we alle leden, sponsors en
sympathisanten dan ook ten zeerste dankbaar en kijken we dan ook met
volle moed het nieuwe werkjaar tegemoet.
Tot slot willen we u en uw familie ‘t allerbeste toewensen voor het
komende jaar, een vrolijk kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar.

Als het kriebelt, moet je bij ZTZ komen zwemmen !!!
Voor het bestuur van ZTZ
Joeri De Backer

Geert De Cabooter

Voorzitter

Secretaris

Bezoek ook onze website, daar vindt u alle nodige informatie
over onze club. www.zwemclubtieltsezeeduivels.be
Voortaan zit de club ook op facebook, zie hier de link.
www.facebook.com/ZwemClubTieltseZeeduivels

Opendeurdag op zaterdag 12 januari 2019.
Op deze opendeurdag laten we voor 1 keer toe dat de ouders in
het zwembad
een kijkje mogen gaan nemen tot bij de
lesgever/ster voor een woordje meer uitleg en de te
verwezenlijken doelstellingen van de groep.

