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RECREATIEVE ZWEMCLUB / Schooljaar 2020-2021 

 
!! Periode februari-maart 2021 !! 
 
Aangezien onze kinderen, jongeren en vooral onze volwassenen enkel onder strikte 
voorwaarden mogen zwemmen omwille van de huidige corona-regels hebben we volgende 
maatregelen genomen: EXTRA banen om iedereen te kunnen verspreiden + EXTRA 
zwemmoment op woensdagavond voor de oudste groepen en volwassenen!! 
 
Dagen en uren: 
 
!! AANGEPAST !! VOORLOPIGE REGELING !! VOLWASSENEN STEEDS ONLINE INSCHRIJVEN !! 
 

- Maandag van 17u tot 18u voor groep dolfijnen t/m haaien 
- Maandag van 18u tot 19u voor groep haaien t/m volwassenen 

 
- Dinsdag van 20u30 tot 21u30 enkel voor volwassenen 

 
- Woensdag van 16u tot 17u voor groep dolfijnen t/m orka’s (enkel schoolweken!) 

 
- EXTRA woensdag van 19u tot 20u voor barracuda’s & roggen (ONLINE INSCRHIJVEN) 
- EXTRA woensdag van 20u tot 21u enkel voor volwassenen 

 
- Zaterdag van 8u tot 9u voor onze volwassenen 
- Zaterdag van 9u tot 10u voor alle zwemgroepen (incl. volwassenen) 

 
Tarieven: 
 
Het lidgeld bedraagt 100€ voor de periode januari-juni 2021 (verzekering inbegrepen). 
De zwembeurten kosten 2,50€ en zijn apart te betalen per minimum 20 beurten (50€) voor 
6 maanden (januari 2021 tot en met juni 2021) en verder aan te vullen per aantal beurten 
naar keuze. Opgelet: +10€ waarborg per nieuw toegangsbandje. 
Graag het lidgeld storten op rekening van Aquanimo BE42 7512 0194 5754 met vermelding 
van naam + rijksregisternummer / Zwembeurten contant betalen aan kassa van Aquanimo. 
5€ korting op het lidgeld (per persoon) vanaf 2 leden uit hetzelfde gezin! 
 
Ook mogelijk om een abonnement te nemen van 10 beurten (99€) voor 1 vaste dag in de 
week naar keuze (1 schooljaar geldig). Bij een abonnement is er geen lidgeld en dus ook 
GEEN verzekering voorzien. Indien gewenst, het invulformulier afdrukken van onze website 
en afgeven aan Sophie + 10€ contant betalen. 
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COMPENSATIE voor de periode november-december 2020: omwille van 
de coronacrisis en de stopzetting van onze zwemactiviteiten in november 
& december 2020 hebben onze leden 11 weken lang niet kunnen genieten 
van hun (reeds betaalde) zwemtrainingen!! Voor ons is dit nog steeds een 
zware financiële situatie waar we proberen uit te geraken maar we 
begrijpen dat het ook voor sommige gezinnen niet gemakkelijk is. De 

toegangsbeurten aangekocht in september of oktober 2020 blijven uiteraard gewoon geldig 
en jullie krijgen allemaal 11 zwembeurten extra ter compensatie van de verloren weken. 
Deze compensatie is uiteraard enkel geldig voor onze leden die reeds ingeschreven waren 
voor het volledig schooljaar 2020-2021. Deze extra beurten zullen in de loop van de maand 
januari-februari automatisch bijgezet worden op jullie toegangsbandje. 
 
Instapmomenten: 
 
Iedereen kan aansluiten in de loop van het schooljaar zolang er plaatsen vrij zijn in hun 
zwemgroep, best even navragen na een proefles (6€) 

- Aansluiten vanaf januari aan 100€ lidgeld 
- Aansluiten na Pasen aan 55€ lidgeld 

 
Kassa: 
Onze collega’s van LAGO kunnen aan de kassa van het zwembad GEEN verrichtingen 
uitvoeren voor onze Zwemacademie!! 
Heb je problemen met je toegangsbandje, zijn de beurten op of wens je een nieuw 
toegangsbandje dan mag je steeds vragen aan de collega’s om je door te laten. Ze zullen je 
naam noteren + probleem vermelden en ons op de hoogte brengen. 
Enkel op zaterdagochtend (8u30-12u) is er een aparte kassa van Aquanimo + elke 1ste 
woensdag van de maand (13u30-16u30), kom gerust langs!! 
Stuur een mail naar aquanimo@lago.be of bel 0470/990341 (voicemail of sms) en dan 
kunnen we ook het nodige oplossen/klaarleggen bij een volgende zwembeurt. 
 
Corona-maatregelen: 
We vragen om steeds een mondmasker te dragen in het LAGO gebouw tot aan je 
kleedcabine (volwassenen en +12 jaar). Graag voldoende afstand houden van elkaar (en ook 
van de lesgevers) in en naast het zwembad. 
AL onze zwemmers van de groep volwassenen MOETEN hun plaats reserveren voor ELKE 
zwembeurt en dit telkens per maand!! De laatste week van de maand zullen we de nieuwe 
data online zetten. Je kan verschillende data tegelijk aanklikken. We vragen wel om (min. 
24u) op voorhand te verwittigen bij afwezigheid zodat we nog plaatsen kunnen openzetten 
voor inschrijving. Zonder verwittigen kunnen we de beurt aftrekken van het toegangsbandje. 
Heel erg bedankt voor jullie begrip en medewerking!! 
Wens ja als nieuw lid aan te sluiten tussen januari-juni 2021, graag ook online inschrijven!! 
 
 

!! Veel plezier en veel succes met de zwemtrainingen !!  
 
Het Aquanimo-team 
 
 

NB: nieuwe leden, graag een medisch attest bezorgen voor de verzekering 
(5 jaar geldig) 


