
 
Beste Wedstrijdzwemmers, 

 
Het jaar is weer bijna voorbij  

en dat willen we gezellig en sportief afsluiten met z’n allen.  
Daarom organiseren we op zondag 22 december 2013 een zwemclinic  

voor álle wedstrijdzwemmers onder begeleiding van  
Jaco van Gent (trainer bij De Dolfijn).  

Deze dag sluiten we gezamenlijk af met een buffet met gerechtjes  
die iedereen meeneemt. 

Heb je zin om mee te doen? 
Geef je dan snel op vóór 12 december 2013! 

Ook zonder deelname aan de clinic, kun je deelnemen aan het 
feestbuffet.  

 
Waar: Zwembad de Wetering 
 
Vanaf 15.45 kan je de meegebrachte etenswaren afgeven in de kantine. 
 
Programma:  
Voor de minioren (kinderen uit het achterbad en baan 5,6) 
16.00 -16.45  clinic (zorg dat je dan ook al omgekleed bent)  
16.45  omkleden en naar de kantine om cupcakes te versieren. 
19.00 gezamenlijke feestmaaltijd.  
Het toetje bestaat uit een versierde cupcake (door de jongste groep versierd). 
 
Voor zwemmers uit baan 1 t/m4 en ochtenden: 
17.00 -18.30  clinic. (zorg dat je op tijd aan het bad staat) 
18.30 -18.45 bad opruimen en schoonmaken 
18.45 -19.00 omkleden en naar de kantine. 
19.00 gezamenlijke feestmaaltijd.  
Het toetje bestaat uit een versierde cupcake (door de jongste groep versierd). 
 
Tijd:   Start om 16.00 en het is rond 20.30 weer afgelopen. 

 
Kosten:    8,00 euro en iedereen neemt lekkere hapjes mee (min.10 stuks). 
Bijvoorbeeld: stokbrood met beleg, wraps, appelflapjes, stukjes kaas en worst, hartige taart, cake, 
soesjes,… etc 
Voor aanmaaklimonade word gezorgd.  

 
Opgeven: Voor 8 december 2013 door middel van de eenmalige machtiging 

ingevuld in te scannen (met voorkeur als pdf) en naar accie@goswim.nl 
te sturen.  
Kun je niet scannen, dan mag je het papier natuurlijk ook inleveren bij 
Martin  van de ACCIE.  
(Martin geeft op ma & do avond training aan baan 1,2,3) 

  



 

 

 

 

........................................................... geeft zich op voor de clinic op  

zondag 22 december 2013.  

Leeftijd:……..……jaar 

Voor de deelname zal 8,00 euro worden betaald d.m.v. eenmalige machtiging aan 

GoSwim op rekening 39016.28.68.  

Het bedrag zal rond 16 december 2013 worden afgeschreven van de opgegeven 

rekening. De betaler heeft geen recht van terugboeking. 

 

Naam: ........................................... 

Rekeningnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Adres: ..................................................................... 

Handtekening lid / ouder /voogd:  Datum: 

 

 

 

……………………………………………………………..komt naar het feestbuffet, maar 

niet naar de clinic (en neemt lekkere hapjes mee) 

 

 

...................................................................... geeft zich op als begeleider.  

E-mailadres: ..............................................................@........................................  

(nodig indien er voldoende begeleiders zijn) 

 


