Afdeling Gezinsbond Herentals
Info ZWEMLESSEN

2022 - 2023

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.
We controleren dit begin januari.
Leden van afdeling Herentals krijgen voorrang op de wachtlijst.
Leden van Noorderwijk en Morkhoven en broers/zussen van onze zwemmers krijgen
ook wat voorrang. Na negen maanden op de wachtlijst kunnen ook kinderen van
andere afdelingen niet meer ingehaald worden.
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.

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.
Om uw plaats op de wachtlijst te bevestigen zal op een bepaald moment gevraagd
worden om alvast de eenmalige instapkost (€10) te betalen.
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. Ervaring met zwembandjes telt niét mee!
Inschrijving wachtlijst - mails
U kunt telefoneren voor informatie maar al onze aankondigingen en inschrijvingen
verlopen via mail (+ online inschrijvingsformulier per reeks).
Laat het ons zeker weten als er een mailadres moet gewijzigd of toegevoegd worden !
TIP : zet ons mailadres in je lijst van gekende contacten zodat onze informatie niet in
de spam terechtkomt.
Aanmelding zwemreeks(en)
Zodra men bijna aan de beurt komt + ook als men reeds een zwemreeks mee deed
krijgt men de oproep om aan te melden voor de volgende reeks.
Gelieve daarvoor tijdig het online inschrijvingsformulier in te vullen, ook bij twijfel of
als uw kind stopt met zwemlessen.
Enkel wie het aanmeldingsformulier invult komt in aanmerking om de volgende reeks
mee te doen.

Lidmaatschap Gezinssport Vlaanderen (= eenmalige instapkost)
Het lidmaatschap (10 euro vanaf 2022-2023) 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 de verzekering 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 6,50 euro per geplande les.
De betalingsinstructies worden via mail bezorgd.
Reeks september moet pas in oktober betaald worden.
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.
Mensen met een Vrijetijdspas krijgen 50% korting op de deelnameprijs (niet op
lidmaatschap). Een foto van de vrijetijdspas moet hiervoor doorgestuurd worden.
Inbegrepen in onze deelnameprijs:
• Toegang tot het Netepark (op lesdagen – enkel voor onze deelnemers)
• Begeleiding door onze monitoren
• Lidmaatschap/Verzekering Gezinssportfederatie (Gezinssport Vlaanderen)
• Oefenbeurt Netepark (occasioneel)
Annulatieregeling?
We behouden (voorlopig) de speciale regeling uit de coronatijd :
Wie ziek is blijft thuis! We vragen om ook bij twijfel thuis te blijven en voorzien een
volledige terugbetaling van de gemiste lessen op voorwaarde dat u even iets laat
weten. Er kunnen ook andere redenen zijn om niet te komen. Een doktersattest is
niet nodig. De ‘terugbetaling’ wordt verrekend met de deelnameprijs van een
volgende reeks.
VOORWAARDE : even een sms of mail sturen, ten laatste de dag zelf.
Niets laten weten = geen terugbetaling.
LET OP : Kinderen die niet regelmatig naar de les komen zullen wel minder oefenkansen
hebben en mogelijks niet het gewenste brevet behalen op het einde van de reeks. We
schrijven in principe ook geen brevetten voor kinderen die op dat moment afwezig zijn.
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