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Beste ouders, 
Beste zwemmers, 
 
Als nieuwe competitiezwemmers is er voorzien dat jullie éénmalig een startpakket kledij 
zullen ontvangen.   Het startpakket bestaat uit een T shirt, een lange broek en een 
jacket/hoodie.   De kledij is van het merk ARENA en is verplicht te dragen op de wedstrijden 
aangezien ARENA clubsponsor is.  Indien een ShaRK zwemmer een podiumplaats behaald is 
dus het dragen van een T shirt van onze sponsor het absolute minimum ! 
 
Het huidige sponsorcontract met ARENA laat ons momenteel toe om dus een éénmalig 
gratis startpakket aan onze zwemmers te kunnen geven.  Voor latere vervanging van de 
kledij (verloren/te klein) dient er wel een financiële tussenkomst te worden betaald door de 
zwemmer.   De prijzen hiervan zijn als volgt: 
 
- T shirt: 10 € 
- short: 15 € 
- lange broek: 13,5 € (kleine maat) of 24 € (grote maat) 
- jacket: 33 € 
- hoodie: 28 € 
 
Dit zijn de voorwaarden zoals ze nu geldig zijn volgens ons sponsorcontract.   Toekomstige 
wijzigingen zijn mogelijk indien de contractvoorwaarden veranderen. 
 
Samen met het startpakket ontvangt de zwemmer eveneens een gratis badmuts ARENA met 
bedrukking Dakdeco en ons ShaRK logo.  Vervanging van een badmuts kost 5 €.   Tijdens de 
wedstrijden zijn de zwemmers verplicht om met deze badmutsen te zwemmen, alweer 
omwille van sponsorverplichtingen.  Er is geen verplichting om de badmutsen te dragen 
tijdens de trainingen.  Tijdens de trainingen mogen enkel badmutsen gedragen worden van 
het merk ARENA of badmutsen waarop geen logo/tekst van een ander sportmerk zichtbaar 
is.  Om het plaatje te vervolledigen is het uiteraard ook verplicht om zwemkledij van ARENA 
te dragen op wedstrijden.      
 
Zwembrilletjes van ARENA kunnen ook bij de club aangekocht worden.   Deze zijn meestal in 
voorraad en kosten 30 € per stuk.   De meeste van onze zwemmers hebben ook een rugzak 
van ARENA.   Ook deze zijn meestal in voorraad voor onze zwemmers.  De prijs voor een 
rugzak bedraagt momenteel 45 €.  Alle bovenstaande materialen kunnen besteld worden via 
kledij.shark@gmail.com of bij An Van Dingenen. 
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Aangezien het dragen van kledij/badmutsen grotendeels te maken heeft met 
sponsorverplichtingen vragen wij aan iedereen uitdrukkelijk om dit na te leven.  Bij niet 
naleving van deze verplichtingen kan het bestuur de zwemmer sanctioneren (zie hiervoor 
het clubreglement).  Wij durven erop rekenen dat iedereen deze afspraken nakomt.   Via 
allerhande media volgen onze sponsors de prestaties van onze zwemmers en wij krijgen niet 
graag feedback van deze sponsors dat wij onze verplichtingen tegenover hen niet nakomen.   
Uiteraard brengt het niet naleven van afspraken toekomstige onderhandelingen in het 
gedrang welke nadelig kunnen zijn voor de clubwerking. 
 
 
Voor alle vragen omtrent kledij en aankoop van zwembrillen en badmutsen kunnen jullie 
terecht bij An Van Dingenen (mama Michiel Nelis) of via het mailadres 
kledij.shark@gmail.com.  An is dikwijls aanwezig als supporter op de wedstrijden.   Zij heeft 
dan meestal ook enkele reservebrilletjes en badmutsen bij om ter plaatse te depanneren. 
 
 
 
Sportieve groeten en veel succes aan alle nieuwe competitiezwemmers, 
Het bestuur. 
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