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Beste zwemmer, beste ouder(s),
Nog enkele weken en dan komt er een einde aan het seizoen 2018 – 2019! Hoog tijd
voor KZK om vooruit te blikken en de bestaande leden de kans te geven om zich
prioritair in te schrijven voor het volgende seizoen 2019 - 2020. Deze
inschrijving heeft een totale verandering ondergaan, volg daarom goed de instructies
hieronder! Het is de enige manier om correct in te schrijven!
A/ SELECTIE
Jij hebt een selectie gekregen voor de groep KZK JEUGDTEAM. De trainingsuren vind je
op de website of werden jou meegedeeld via de hoofdtrainer.
Het is belangrijk dat je dit schema zo nauwkeurig mogelijk volgt! Immers: de
meerjarenplanning, de jaarplanning in verschillende cycli en het wedstrijdschema zijn de
output van dit schema! Met andere woorden: wanneer je deze planning volgt, krijg je
een begeleiding op jouw persoonlijke maat!
Hou er rekening mee dat tussendoor natuurlijk geremedieerd kan worden. Een training
minder, een extra training, een ‘andere’ training: de trainersstaf van KZK zal elke
zwemmer individueel opvolgen en ingrijpen waar nodig!
Uiteraard steeds met het doel om elke zwemmer maximaal te laten renderen. Deze
‘ingreep’ gebeurt enkel na input van onze hoofdtrainer!
B/ INSCHRIJVING: ANTWOORD PER MAIL – DEADLINE 10 JUNI 2019!
Je kan dit jaar uitsluitend inschrijven met
kzk@mail.zwemfed.be ÉN chantal.duck@gmail.com.
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Daarin zet je jouw naam en jouw selectiegroep. Dat doe je ten laatste op 10 juni 2019.
Indien je geen keuze maakt voor deze datum, gaan we er van uit dat je verzaakt aan
jouw selectie. Elke andere invulling van een selectie gebeurt door onze hoofdtrainer!
C/ BETALING TEN LAATSTE OP 18 JULI 2019:
We verwachten jouw betaling uiterlijk op 18 juli 2019 op onze rekening. Het
lidmaatschap voor KZK Jeugdteam bedraagt € 600,00 en dient gestort te worden op
rekening (IBAN) BE81 9791 7121 6624 - (BIC) ARSP BE22 van KZK vzw. Vanaf 18 juli
2019 wordt het tarief ‘nieuw lid’ aangerekend, waarbij je € 25,00 extra betaalt.
Gezien je competitiezwemmer bent, moet ook één van je ouders/familieleden een actieve
KZK-official zijn (= geslaagd voor ALLE proeven én minimaal 5 keer fungeren per jaar).
Indien dit NIET het geval is, dien je jouw betaling te verhogen met € 50,00!
D/ WAARBORG LAGO-TOEGANGSKAART
Indien je op het einde van het seizoen jouw LAGO-toegangskaart inlevert, krijg je de
betaalde waarborg t.b.v. € 3,00 terug. Aan het begin van het nieuwe seizoen krijg je een
nieuwe kaart, waarvoor je dan opnieuw een waarborg dient te betalen.
Met vriendelijke groet
Het bestuur van KZK vzw.

