
 

 

ZWEMCLUB ROSAS OOSTAKKER 
 

 Zwemschool 
 

ZWEMSCHOOL REEKS 1 START SEPTEMBER 2019 

 

 

In september gaat de nieuwe reeks van start van de zwemschool. Er zijn een aantal wijzigingen qua 

uren voor de verschillende groepen. Op dinsdag zal er geen zwemschool meer doorgaan maar wel op 

maandag. Hieronder vind je alle verdere informatie terug. 

 

DATA REEKS 1 START SEPTEMBER 2019 

 

MAANDAG 
09/09 - 16/09 – 23/09 – 30/09 – 07/10 – 14/10 – 21/10 – 04/11 – 18/11 – 25/11 – 

02/12 – 09/12  

WOENSDAG 
11/09 - 18/09 – 25/09 – 02/10 – 09/10 – 16/10 – 23/10 – 06/11 – 13/11 – 20/11 – 

27/11 – 04/12 

DONDERDAG 
12/09 – 19/09 – 26/09 – 03/10 – 10/10 – 17/10 – 24/10 – 07/11 – 14/11 – 21/11 – 

28/11 – 05/12 

ZATERDAG 
14/09 – 21/09 – 28/09 – 05/10 – 12/10 – 19/10 – 02/11 – 16/11 – 23/11 – 30/11 – 

07/12 – 14/12 
 

PLAATS 

Zwembad ROZEBROEKEN, Victor Braeckmanlaan 180, 9040 Sint-Amandsberg 

 

KOSTPRIJS 

REEKS 1 : 72 euro (12 zwemlessen) 

 

INSCHRIJVEN       

Inschrijven kan via mail of onderstaand inschrijvingsstrook. 

U zal een bevestiging ontvangen van inschrijving met daarbij het rekeningnummer om over te 

schrijven. Inschrijving is pas definitief na betaling. 
Onze zwemclub heeft vanaf september ook een huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is steeds ter 

inzage op de website van ZRO www.zwemclubrosas.be Alle leden  verbinden zich er dan ook toe vanaf het moment dat 

ze lid worden van onze zwemschool op de hoogte te zijn van dit reglement , het te hebben gelezen , ermee akkoord te 

zijn en het zullen naleven. Het bestuur is ten allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen door te voeren aan dit 

huishoudelijk reglement. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website. . De door u verstrekte persoonlijke 

gegevens zullen enkel worden gebruikt voor administratieve en veiligheidsredenen conform de GDPR wetgeving. 

 

VERANTWOORDELIJKE 

Inge Nies, Quinten Metsijsstraat 14, 9040 Sint-Amandsberg 

zwemschoolzro@telenet.be   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zwemclubrosas.be/
mailto:zwemschoolzro@telenet.be


ZWEMCLUB ROSAS OOSTAKKER 
 

ZWEMSCHOOL 

 

Inschrijvingsstrook (gelieve uw keuze aan te duiden) 
KINDEREN GEBOREN VÓÓR 30/11/2015 KUNNEN INSCHRIJVEN 

 

Naam:                                                                                                         

 

Geboortedatum:                                                                                                 

 

Adres:                 

 

Telefoon:                                 

 

E-mail: (IN DRUKLETTERS):                                
 

DAGEN EN UREN ONDER VOORBEHOUD 

 

 

WATERGEWENNING (BLAUW)  

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 17.15u-18u    

→ Donderdag 17u-17.45u            

→ Zaterdag 9u-9.45u 

 

 

KLEUTERZWEMMEN 1 (WIT)  

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 17.15u -18u       

→ Donderdag 17u-17.45u          

→ Zaterdag 9u-9.45u 

 

 

KLEUTERZWEMMEN 2 (ORANJE) 

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Woensdag 17.15u-18u      

→ Donderdag 17u-17.45u         

→ Zaterdag 9u-9.45u 

 

 

LEREN ZWEMMEN 1 (GROEN) 

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Maandag 17u-17.45u     

→ Woensdag 16.30u-17.15u         

→ Donderdag 17.45u-18.30u   

→ Zaterdag 9.45u-10.30u 

 

 

LEREN ZWEMMEN 2 (GEEL) 

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Maandag 17u-17.45u     

→ Woensdag 16.30u-17.15u 

→ Donderdag 17.45u-18.30u    

→ Zaterdag 9.45u-10.30u 

 

 

VERVOLMAKING (ROOD)  

 

WANNEER: keuze uit één van onderstaande dagen 

→ Maandag 17u-17.45u     

→ Woensdag 15.45u-16.30u    

→ Donderdag 17.45u-18.30u    

→ Zaterdag 10.30u-11.15u 

 

De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen enkel worden gebruikt voor administratieve en veiligheidsredenen conform de GDPR wetgeving. 

 

 



 


