
 

 Hamme, april 2016 
 

 
        
 
 
 
 
Beste leden, 
 
 
De zomer staat voor de deur en na een geslaagd seizoen in 2015 staat het hele team van Jastremski 
Zwemclub Hamme te trappelen om er samen met jullie weer volop tegenaan te gaan. Dit jaar zal 
ons seizoen er echter een beetje anders uit zien. Door werken aan het zwembad zullen wij dit jaar 
niet in mei van start kunnen gaan. 
 
Voorlopig is de opening van het zwembad voorzien op 16 juli en wij zullen voorlopig starten op 
maandag 18 juli. Let wel op dat dit een voorlopige datum is en de werken kunnen altijd uitlopen. 
Om onze definitieve startdatum te weten hou je best onze website of onze Facebook pagina in de 
gaten. 
 
Het goede nieuws is dat het zwembad open blijft tot zondag 18 september en ook de zwemclub 
gaat door tot vrijdag 16 september. 
 
Elke zwemmer start in de groep waar hij/zij in augustus ‘15 (of desgevallend in augustus ‘14) in 
Hamme eindigde. Na een korte evaluatie kunnen de trainers je dan wel doorverwijzen naar een 
volgende of vorige groep, afhankelijk van het niveau dat je bereikt. Dit om iedereen de kans te 
geven optimaal de lessen te volgen.  
 
Om deel te nemen aan de zwemlessen ben je verplicht om je lid te maken. Het l idgeld bedraagt   
€  25 voor het seizoen 2016. Tot het einde van het seizoen kan je dan -zonder bijkomende kosten- 
deelnemen aan de zwemlessen. Het lidgeld omvat, naast de zwemlessen, ook een verzekering die -
alleen- lichamelijke schade dekt bij een eventueel ongeval dat rechtstreeks verband houdt met de 
zwemlessen. 
 
De uurregeling van 2016 blijft ongewijzigd ten opzicht van het jaar 2015. Deze vind je  terug op 
de achterzijde. Maar zoals jullie van ons gewoon zijn, biedt Jastremski naast de gewone 
zwemlessen ook nog andere activiteiten aan. Koffiekletszwemmen, interclubwedstrijd en 
brevetzwemmen staan op de agenda.   
 
In een extra bijlage staan ook een aantal afspraken. Mogen wij jullie vragen deze aandachtig te 
lezen en ze bij te houden!?  Als iedereen zich hieraan weet te houden, gaan we gegarandeerd een 
zorgeloze zomer tegemoet. 
 
 
Namens het bestuur en de trainers van Jastremski. 
 
 
 
 
 
 



 
 

UURREGELING SEIZOEN 2015 
 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
Groep 1 18u30 –    

         19u15 
18u30 –    
         19u15 

         18u30 –    
         19u15 

 

Groep 2   19u15 –     
       20u00  

 19u15 –     
         20u00  

18u30–     
        19u15 

Groep 3 19u15 –  
         20u00 

 18u30 –  
         19u30 

 19u15 –  
        20u00 

Groep 4 18u30 –  
         19u30 

 18u30 –  
        19u30 

 18u30 –  
        19u30 

Groep 5  18u30 –  
        19u30 

 18u30 –  
         19u30 

18u30 –  
        19u30 

Groep 6 19u30 –  
         20u30 

 18u30 –  
         19u30 

19u30 –  
         20u30 

 

Masters* 
Juli–Aug 

18u30 –  
         19u30 

18u30 –  
      19u30  

 18u30 –  
         19u30 

 

 
 
* Masters: Enkel voor zwemmers vanaf 16 jaar. Er worden geen zwemlessen gegeven. 
 
 
 
BIJKOMENDE ACTIVITEITEN:   
 
Op voorhand inschrijven is  VERPLICHT  via brieven die worden meegegeven 
ti jdens de zwemtraining.  
 
  
 è Vrijdag 26 augustus 2016   Koffiekletszwemmen 
 è Woensdag 14 september 2016  Brevetzwemmen 
 è Donderdag 15 september 2016  Brevetzwemmen 
 è vrijdag 16 september 2016   Fin de season zwemmen 
 
 

VOLG ONS OOK OP ONZE WEBSITE & FACEBOOK 
WWW.ZCJASTREMSKI.BE 

WWW.FACEBOOK.COM/ZCJASTREMSKI 



GOEDE AFSPRAKEN MAKEN GOEDE 
VRIENDEN  

 
 
Ø Met je lidkaart kan je enkel in het zwembad terecht, tijdens de cluburen om de zwemlessen te 

volgen.   
 
Ø Om praktische redenen vragen we jullie het zwembad niet voor 18u15  te betreden. 
 
Ø Lees elke keer het infobord. Er staat nuttige (noodzakelijke) informatie op over eventuele 

extra activiteiten, wijzigingen, enz. 
 
Ø Zorg ervoor dat je elke keer je lidkaart bij je hebt.  Deze kan immers ten allen tijde 

opgevraagd worden door iemand van het zwembadpersoneel. 
 
Ø Er mag geen kledij meer achtergelaten worden in de kleedhokjes.  Je kledij kan je steeds 

weghangen aan de daartoe voorziene rekken.  Ook de gemeenschappelijke kleedcabine 
achteraan kan niet meer gebruikt worden.  Waardevolle spullen kan je achterlaten bij de 
voorzitter. 

 
Ø Jastremski is niet verantwoordelijk voor diefstal van persoonlijke items. 
 
Ø Het lidgeld omvat ook een verzekering die ALLEEN  lichamelijke schade dekt bij een 

eventueel ongeval dat rechtstreeks verband houdt met de zwemlessen.  Ongevallen op de 
ligweide vallen hier niet onder. 

 
Ø Voor elke extra activiteit die wordt georganiseerd, moet je een brief afhalen tijdens de 

trainingsuren en   moet je je op voorhand inschrijven. 
 
Ø De trainingen beginnen steeds stipt op tijd.  Probeer dus iets vroeger te komen.  Zo heb je nog 

alle tijd om je rustig om te kleden. 
 
Ø Om over te gaan naar een volgende groep zullen aan bepaalde voorwaarden moeten voldaan 

worden.  Dit om later eventuele discussies te vermijden. U kan deze voorwaarden ten allen 
tijde inkijken bij trainers en/of bestuur. 

 
Ø Voor je eigen veiligheid en die van je medezwemmers moeten armbandjes, polsbandjes, 

uurwerken en dergelijke meer voor de start van de training uitgedaan worden.   
 
Ø Groot bad (vanaf groep 3):  Lang haar bind je samen of gebruik een badmuts.  Zo kan je je 

optimaal concentreren op de opgelegde oefeningen.  Ook het gebruik van zwemshorts raden 
wij af.  Ze verhinderen een ideale zwemligging op het water. 

 
 
 
 
Het bestuur 

 


