Afdeling Gezinsbond Herentals
Info en afspraken ZWEMLESSEN
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Gezinsbond Herentals Sportief organiseert
•
•
•
•

Zwemlessen van watergewenning tot zwembrevet (schoolslag) voor kinderen
vanaf 3,5 of 4 jaar.
Zwemlessen op zondagvoormiddagen buiten de schoolvakanties, in zwembad 't
Netepark.
3 à 5 reeksen per schooljaar (Herfst, Winter, Lente)
9 verschillende niveaugroepen van 6 à 9 kinderen onder leiding van 2
monitoren.

Lidmaatschap en wachtlijst
Enkel leden van de Gezinsbond kunnen hun kind inschrijven voor onze zwemlessen én
wachtlijst. Wie geen lid meer is verliest zijn plaats op de wacht- of deelnemerslijst.
Leden van afdeling Herentals krijgen voorrang op de wachtlijst.
Het is elke reeks opnieuw afwachten hoeveel en welke plaatsen precies vrijkomen.
Door onze verantwoordelijke(n) wordt bepaald welke kinderen hiervoor in aanmerking
komen. Hierbij wordt rekeningen gehouden met hun plaats op de wachtlijst, maar ook
met de leeftijd en/of ervaring die best aansluit bij de vrijgekomen plaatsen.
We laten bv. niet elke reeks een groepje echte beginnertjes (watergewenning, -4 jaar)
starten.
Inschrijving wachtlijst en zwemreeks(en)
U kunt ons telefoneren voor informatie maar al onze aankondigingen en inschrijvingen
verlopen via mail (of online inschrijvingsformulier).
Laat het ons zeker weten als er een mailadres moet gewijzigd of toegevoegd worden !
Eenmaal ingeschreven op de wachtlijst ontvangt men 3 à 4 keer per jaar een stand
van zaken. Wijzigt er ondertussen iets aan het niveau van uw kind en/of bent u toch
niet meer geïnteresseerd, geef ons dan a.u.b. een seintje.
Elders zwemlessen gevolgd en/of een brevet behaald? Laat dit zeker weten zodat we
uw kind in een gepaste niveaugroep kunnen indelen. Kinderen met ervaring kunnen
soms sneller aansluiten bij een groepje gevorderden.
Ervaring met zwembandjes telt niét mee.
Eenmaal ingeschreven voor een zwemreeks ontvangt men voor het einde van die
reeks een uitnodiging om in te schrijven voor de volgende. Gelieve daarvoor tijdig het
online inschrijvingsformulier in te vullen, ook bij twijfel of als uw kind stopt met
zwemlessen.

Lidmaatschap Gezinssport Vlaanderen
Het lidmaatschap (8 euro vanaf 2020) wordt eenmalig aangerekend als voorschot en
instapkost voor de start van een eerste reeks.
Zo kunnen we tijdig het lidmaatschap van Gezinssport Vlaanderen in orde brengen en
zijn onze deelnemers verzekerd vanaf de start van de zwemlessen.
Bij de volgende reeks(en) hoeft dit niet meer afzonderlijk betaald te worden. Wij
zorgen dan zelf voor de vernieuwing van het lidmaatschap.
Deelnameprijs per lessenreeks
De prijs per lessenreeks wordt berekend aan 5,50 euro per geplande les.
De prijs per lessenreeks is in z'n geheel te betalen, ook voor wie niet altijd aanwezig
kan zijn. Indien u in schijven wenst te betalen kan dit afgesproken worden.
Een les die door ons wordt geannuleerd (door onvoorziene afwezigheid van monitoren
of andere omstandigheden) wordt terugbetaald of verrekend met een volgende
reeks.
We voorzien géén terugbetaling voor lessen die u zelf annuleert.
We willen wel rekening houden met medische omstandigheden (langdurig ziek,
operatie, breuk...) waardoor meer dan één opeenvolgende les gemist moet worden.
Meld dit + bezorg een doktersattest aan onze verantwoordelijke en we voorzien een
terugbetaling.
SPECIAAL : Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn vragen we om bij de minste
twijfel thuis te blijven en voorzien we wél een volledige terugbetaling! Hiervoor moet
u wel even een sms of mail sturen, ten laatste de dag zelf.
Inbegrepen in onze deelnameprijs:
• Toegang tot het Netepark (op lesdagen)
• Begeleiding door onze monitoren
• Lidmaatschap/Verzekering Gezinssportfederatie (Gezinssport Vlaanderen)
• Oefenbeurten Netepark (zie verder)
Mensen met een Vrijetijdspas krijgen 50% korting op de deelnameprijs (niet op
lidmaatschap). Een foto van de vrijetijdspas moet hiervoor doorgestuurd worden.
Rekeningnummer
BE94 7895 8133 0314 op naam van Gezinsbond Herentals, Ernest Claesstraat 74
Contactpersoon
Leen Debloudts, 0496/97 88 79, kids.gezinsbondherentals@gmail.com
Overzicht niveaugroepen
Iedere reeks verdelen we onze zwemmers en monitoren over 9 niveaugroepen.
We delen eerst onze bestaande leden in volgen hun niveau en vullen dan vrijgekomen
plaatsen aan met nieuwe deelnemers van de wachtlijst. Om de twee reeksen start een
volledig nieuw beginnersgroepje.

We werken telkens in 3 beurten
1 = 9.00-9.40
2 = 9.40-10.20
3 = 10.20-11.00
Deze tijden zijn inclusief verplaatsing van en naar de kleedkamer en douches.

Oefenabonnement
Tijdens het zwemseizoen hebben onze deelnemers recht op een aantal extra
zwembeurten in het Netepark. Aan de kassa moet je daarvoor je naam zeggen en
wordt de beurt aangeduid op onze lijst.
Vanwege corona-maatregelen is dit aanbod momenteel niet van toepassing.
Zodra dit terug mogelijk is worden onze deelnemers hiervan verwittigd.
Dresscode
Het Netepark hanteert een strikte dresscode (geen losse zwemkledij!). Deze geldt ook
voor onze deelnemers.
Een zwembril is niet verplicht.
Binnen de leerlijn Watergewenning en Vaardigheden is het zelfs beter om te leren
zwemmen zónder zwembril.

