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Beste ouders, 
 
Uw zoon/dochter heeft zijn/haar brevet behaald, waarvoor een dikke proficiat!  
Uw kind is nu klaar om over te gaan naar de zwemclub, naar de groep van de  
NIET-VERGUNNINGHOUDERS (NVG-1) waarin ze de crawl verbeteren en schoolslag aanleren. 
 
Twijfel je nog om meteen lid te worden van onze zwemclub ShaRK?  
Je kan 2x komen proberen vooraleer definitief lid te worden. 
Dinsdag van 16u30 tot 17u30 of van 17u30 tot 18u30 ofwel donderdag van 16u30 tot 17u15. 
Meld je eerst aan voor je ‘probeer-lessen’ door een mail te sturen naar 
nvgsecretariaat.shark@gmail.com met de vermelding naam zwemmer + dag en uur dat je wil 
komen proberen. Je zal een bevestigingsmail ontvangen met de datum en het uur waarop uw 
kind wordt verwacht in de hoofdingang van het Netepark.  
 
Na de ‘probeer-lessen’ heb je de keuze om lid te worden of te stoppen: 
 
Lid worden van de zwemclub? 

1. Vul online het inschrijvingsformulier in via de website www.shark.vlaanderen à 
AANBOD à LID WORDEN à inschrijvingsformulier. 

2. U ontvangt een bevestigingsmail van inschrijving met het te betalen lidgeld verminderd 
met het tegoed van de zwemlessen.  

3. Na ontvangst van uw betaling, ontvangt u per mail een betalingsbewijs van uw 
lidmaatschap waarmee u uw gepersonaliseerde badge kan laten aanmaken aan de kassa 
van het Netepark tijdens de publieke openingsuren.  
Vergeet niet uw identiteitskaart of kids-ID mee te brengen.  
De waarborg voor de gepersonaliseerde badge bedraagt 5€ en dient meteen betaald te 
worden aan de kassa bij ontvangst. 
U kan nu meteen starten bij NVG-1 op de volgende uren: 

• Dinsdag: van 16u30 tot 17u30 of van 17u30 tot 18u30 
• Donderdag: van 16u30 tot 17u15 of van 17u15 tot 18u00 

  
Stoppen? 
Is zwemmen toch niet je ding of las je graag even een zwempauze in, gelieve dan steeds een 
mail te sturen naar nvgsecretariaat.shark@gmail.com  met de vermelding dat je stopt binnen 
onze club. Indien er dan nog een tegoed van de zwemlessen is, wordt dit teruggestort.  
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Praktische zaken: 
 
Vrije keuze: dinsdag en/of donderdag 
Zowel op dinsdag als donderdag is men vrij in keuze van groep. Er worden dezelfde oefeningen 
gegeven aan beide groepen, dus er is geen sprake van niveauverschil. Men is niet verplicht om 
2x/week te komen zwemmen. Hoe meer men traint, hoe beter men wordt en hoe sneller men 
wordt doorgeschoven naar een volgende groep (NVG 2, 3 en 4). 
 
Benodigdheden 
Een zwembroek of badpak, een zwembrilletje en lange zwemvliezen. Zwemvliezen (Nabaiji 
zwemvliezen trainfins blauw of roze) kan je kopen bij Decathlon of online bestellen via onze 
website www.shark.vlaanderen. Click op                en ga dan naar Decathlon en doe je 
bestelling. Decathlon schenkt dan 3,75% van je aankoop aan onze club. Voorzie je zwemvliezen 
van je naam met een waterproof stiftje! Voor kinderen met lang haar is een badmuts geen 
overbodige luxe, zodat de haren niet in de weg hangen tijdens het zwemmen. 
 
Zelfstandig omkleden: geen ouders toegelaten in de groepskleedkamers 
Voortaan is er geen verantwoordelijke van de club die jullie kinderen staat op te wachten en 
een kleedkamer zal toe wijzen. Uw kind mag zich zelfstandig omkleden in de 
groepskleedkamers, kleedkamer 2 voor de meisjes en kleedkamer 5 voor de jongens.  
Er worden geen ouders meer toegelaten in de groepskleedkamers. Heeft uw kind toch nog 
begeleiding nodig dan kan dit in de individuele kleedkamers. Na het omkleden mogen ze 
rechtstreeks naar het doelgroepen bad gaan (= zelfde bad als bij de zwemlessen), waar de 
trainer ook naar toe komt. Na de les noteert de trainer de aanwezigheden. Je hoeft ook niet te 
verwittigen wanneer je kind ziek is of een keer niet kan komen. 
 
Wedstrijden 
Als lid van de zwemclub (vanaf NVG-1), mag je ook deelnemen aan wedstrijden. Dit is geen 
verplichting. Onze club neemt 1x/maand deel aan een wedstrijd en de info hieromtrent 
evenals de inschrijvingspagina vind je eveneens terug op onze website www.shark.vlaanderen  
à WEDSTRIJDEN à NIET-VERGUNNINGHOUDERS. Mocht je hieromtrent vragen hebben, kan 
je hiervoor ook steeds terecht bij de trainers. Maar nogmaals, deelname is vrijblijvend. Na de 
2de deelname krijgt de zwemmer eenmalig een T-shirt dat gedragen wordt op de wedstrijden. 
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Mutualiteit 
Indien het volledige lidgeld betaald is, kan je via www.shark.vlaanderen à AANBOD à 
MUTUALITEIT eenvoudig je formulier voor terugbetaling bij je ziekenfonds aanvragen. 
 
Communicatie algemeen - social media 
Op regelmatige basis ga je ook mail ontvangen van het secretariaat m.b.t. de activiteiten die 
de club organiseert.  
Je kan alle activiteiten en nieuws van ShaRK ook volgen op:  

• onze website www.shark.vlaanderen   
• onze facebook-pagina https://www.facebook.com/Sharkzwemclub/ 
• onze Instagram account https://www.instagram.com/zwemclub_shark/ 

 
Communicatie trainers  
Vragen m.b.t. de zwemlessen, evolutie van de zwemvaardigheden, wedstrijden, … kan u steeds 
mailen naar de trainers: 

• Mattias Willems: mattiaswillems@gmail.com  
• Steffi Willems: steffiwillems@hotmail.com  

 
Last but not least: wil je de zwemclub van uw zoon of dochter steunen? 
Wist je dat je onze zwemclub ShaRK zomaar kunt steunen bij je online aankoop zonder 
daarvoor extra te betalen?  
Wat moet je doen! Surf naar www.shark.vlaanderen, click op  

 
en ontdek meer dan 600 online shops (Bol.com, Coolblue, AS adventure, Decathlon, 
Dreamland, Zooplus, Booking.com, Ici Paris XL, FUN, Fnac, Bongo, AliExpress, enz.) die een 
percentage van uw aankoop aan onze vereniging schenken. Zelf betaal je niets extra.  
 
Wij hopen jullie zoon/dochter te mogen verwelkomen in onze club en wensen hem/haar alvast 
nog veel zwemplezier. 
 
Sportieve groeten, 
Heidi Kenis 
NVG secretariaat 


