ZGG - ZWEMCLUB GUPPIES GANSHOREN
Ganshoren, 24 juli 2017

LIDGELD EXTRA AANBOD SEPTEMBER 2017 – JUNI 2018

Beste zwemmers,
Vanaf maandag 18 september 2017 bieden wij in het zwembad Nereus te Ganshoren opnieuw enkele extra
activiteiten aan voor volwassenen vanaf 16 jaar. Deze activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de
Vlaamse Gemeenschapscommissie en de schepen van sport van de gemeente Ganshoren, dhr. Van Laethem.
De lessen lopen tot en met 29 juni 2018, uitgezonderd feestdagen en schoolvakanties.
Voor het laatste nieuws en de correcte data verwijzen wij u graag door naar de kalender op onze website
www.guppies.be.
U hebt de keuze uit onderstaand aanbod:
DAG
Maandag
Dinsdag
Vrijdag

UUR
20u – 21u
20u – 21u
20u15 – 21u
20u – 21u
19u – 20u

AANBOD
volwassenzwemmen
start to swim + keep on swimming
aquamove
ervaren zwemmers
keep on swimming

Het lidgeld voor de periode september 2017 - juni 2018 bedraagt voor:
 start to swim: 190,- € voor 1u per week
 keep on swimming: 350,- € voor 2u per week
 ervaren zwemmers: 340,- € voor 1u per week
 volwassenzwemmen: 340,- € voor 1u per week
 aquamove: info volgt via de website
Om het nieuwe zwemseizoen zo vlot mogelijk te laten aanvangen, vragen wij u het onderstaande in acht te nemen:
 Gelieve het online inschrijvingsformulier in te vullen (zowel oude als nieuwe leden).
 U ontvangt een automatische email met een overzicht van de ingevulde gegevens en uw keuze. Deze email is
GEEN bevestiging van uw inschrijving.
 Hierna behandelen wij uw aanvraag zo spoedig mogelijk, na onze bevestiging dient u het lidgeld te betalen.
 Het lidgeld dient vóór 11/09 betaald te worden via overschrijving op het rekeningnummer
BE68 0014 9686 8634 met vermelding van:
“lidgeld 2018” gevolgd door de naam van de zwemmer en uw keuze uit het aanbod
 Het lidgeld dient in éénmaal en voor de volledige periode betaald te worden, bij voorkeur 1 overschrijving
per inschrijving.

OPGELET: Uw inschrijving is pas geldig na ontvangst van het lidgeld, aangezien aan het betalen van het lidgeld ook
de verzekering is verbonden. Niet verzekerde leden kunnen wij niet toelaten tot het zwembad!

Sportieve groeten,
Namens het bestuur,
Evan Coosemans,
Secretaris - Penningmeester
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