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Informatie voor leden
Welkom bij Creactief Kontich
Creactief zwemclub Kontich is een recreatieve zwemclub voor heel het gezin.
We doen niet aan competitie.
Je kan komen zwemmen met de familie, spelen met de kinderen, baantjeszwemmen, zwemlessen nemen, Start to
Swim,...
Iedereen die komt zwemmen dient lid te zijn van de zwemclub.
We vragen 15 euro lidgeld (=verzekering), per sportjaar (september-juli).
Als je wil lid worden, kan je dat online via de website doen. ( https://creactiefkontich.be/zwemclub.html )
Schrijf je een kindje in voor de lessen? Dan gebeurt de verzekering automatisch.
Bestuur Creactief Kontich vzw
Raad van Bestuur:
voorzitter: Peter Coppens
secretaris: Ann Geluykens
Penningmeester: Gino Slootmans
Praktische werking:
Verantwoordelijke lessen: Gino Slootmans
jeugdcoördinator: Gust Scholiers
verantwoordelijke kassa: Ann Geluykens
plaats activiteiten
Adres zwembad: De Nachtegaal, Duffelsesteenweg 145 te Kontich
We zwemmen elke dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur.
De kassa gaat open 15 min. voor de start.
Inkom leden zonder lessen: 1.5 euro per keer of 15 euro voor 12 keer (beurtenkaart—niet op naam)
Er wordt niet gezwommen tijdens de schoolvakanties.

Betaling zwemlessen
Zou je liever de lessen in stukjes betalen? Natuurlijk kan dat.
Spreek even een medewerken van de kassa aan, ze zullen samen met jou een realistisch plan maken voor welke
bedragen en wanneer er kan betaald worden.
Heb je een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds? Spreek ons dan zeker aan. Ook in onze zwemclub
kan je dan een tegemoetkoming krijgen.
In sommige gevallen kan je inschrijvingsgeld volledig door derden worden betaald. Hiervoor werken we samen
met de OCMW) Vraag zeker info!
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Zwemlessen
Er zijn zowel groepslessen als privélessen mogelijk.
Groepslessen: (enkel voor kinderen en jongeren)
De groepslessen lopen gelijk met de schooltrimesters.
Er zijn 10 niveaugroepen.
Elke les duurt 30 minuten.
Ze gaan door op dinsdag.

Privélessen: (kinderen en volwassenen)
De lessen kunnen op elk moment starten, voor zover er plaats is.
De lessen zijn steeds aan de kassa te betalen, je kan volledig zelf het aantal lessen kiezen. Er zijn kortingen
voor 5 of 10 opeenvolgende lessen.
Afhankelijk van de vrije plaatsen kan u zelf een startuur kiezen.
met een ouder.
Er wordt gewerkt met een beurtenkaart.
Van sommige ziekenfondsen kan je een terugbetaling krijgen van de inkomkaarten of lesgelden. Breng gerust
een formulier mee van je ziekenfonds en we vullen het in aan de kassa.
Praktische afspraken












onze mensen zijn aan de kassa van 18.10 uur
je kan naar de kleedkamers vanaf 18.20 uur
voor de lockers heb je een stuk van 50 eurocent nodig, de mensen aan de kassa kunnen niet wisselen
gelieve te wachten aan de doorgang naar de zwemhal tot onze medewerkers teken geven dat je in de
zwemhal mag (enkel om 18.30 uur, nadien is het vrij toegankelijk)
Breng gerust een formulier van je ziekenfonds mee om een terugbetaling te bekomen, dit wordt
gewoon aan de kassa ingevuld
het zwembad (zwemhal) is toegankelijk van 18.30 tot 20.30 uur.
Je mag NIET gekleed in de zwemhal (wel de kindjes van en naar de les brengen en eventueel na de
les laten douchen, wel op het gepaste uur aub)
Indien u gekleed wacht op uw kindje, gelieve dit achter de doorgang naar de zwemhal te doen, laat
de doorgang aub vrij.
De groepscabines die kunnen gebruikt worden zijn aan de rechtergang .
Groepscabine 1: mannen, groepscabine 2: vrouwen. Gelieve geen andere groepscabines te gebruiken.
iedereen die geen les volgt dient inkom te betalen (1,5 euro of 15 euro voor een 12-beurtenkaart),
vanaf 3 jaar, ook begeleidende ouders die binnengaan in zwemkledij maar niet zwemmen (de mensen
aan de kassa kunnen dit niet nakijken)
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gelieve GEEN kleding in de wisselcabines te laten
gelieve niet met schoenen in de “natte gangen” te komen! (enkel de uiterst linkse, rechts en de
middengang mogen met schoenen worden betreden, met andere woorden, gaat u door een
kleedkamer of door een kleedhokje = schoenen uit)
let op dat je geen waardevolle zaken in de groepscabines laat liggen
kinderen jonger dan 10 jaar, moeten vergezeld zijn van een meerderjarige. (geldt niet tijden het
half uur dat je kindje les heeft, je kan gerust je kindje naar de les brengen en na de les terug ophalen)
In de kleedkamers en gangen mag er niet gegeten of gedronken worden.
Gsm’s en andere elektronische toestellen zijn niet toegelaten in de zwemhal
Door de wet van 8/12/92 op de privacy is het niet toegelaten om foto’s te nemen. Je zou immers van
iedereen toelating moeten vragen. Als organisatie hebben we (zoals vermeld op de site) de
mogelijkheid om sfeer- en groepsfoto’s (geen individuele) te nemen voor promodoeleinde. Indien u
zich daartegen verzet kan dat u dat via mail melden.
Voor de zwemmers vanaf niveau 6 (groepen 60 en hoger) is het aan te raden om een zwembrilletje
mee te brengen.
We zouden je willen vragen, als je specifieke vragen hebt aan een lesgever, om dit na 20.30 uur te
doen of je vraag te mailen naar info@creactiefkontich.be. Iedereen heeft graag dat de lesgevers
op tijd kunnen starten met een nieuwe groep.
heb je vragen, spreek gerust een van de medewerkers aan (kassa, redders/toezichters)
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