Beste competitiezwemmers , Beste ouders,
In de eerste plaats hartelijk dank voor de massale reacties op de vorige mail en de vele
dankbetuigingen & schouderklopjes aan ons adres.
Het was een hart onder de riem te kunnen vaststellen dat jullie heel sterk in ons trainersteam geloven
.
Niet minder dan 42 competitiezwemmers hebben te kennen gegeven dat ze ( indien de trainingsuren
het toelaten ) mee met ons het ShaRK verhaal in Herentals willen verder zetten.
Het is voor mij tot nu toe echter onmogelijk geweest om alle mails persoonlijk te beantwoorden en te
behandelen. Ieder van jullie heeft natuurlijk zijn vragen , bedenkingen , opmerkingen en suggesties.
In de heel nabije toekomst gaan we proberen dit te bekijken.
Maar we hebben zeker niet stilgezeten en zo zijn we gisteren 02 september met de trainers
samengekomen om een bruikbare structuur uit te werken.
Zie de gemeenschappelijke communicatie hieronder.
De eerder vooropgestelde startdatum , nl. maandag 09 september, is echter onmogelijk haalbaar
( zie ook onderstaande communicatie ).
Om het vakantievet al wat weg te zwemmen en stilletjes aan wat op gang te komen , raden we jullie
aan om eventueel op eigen houtje in een of ander zwembad enkele kleine trainingen af te werken.
Vergeet zeker niet de onderstaande communicatie te lezen.
Jullie horen spoedig terug van ons.
Namens de trainers en het bestuur van ZN
Jan Neirynck

Beste ouders, beste zwemmer,
Zoals beloofd zullen we jullie blijven informeren over de stand van zaken met betrekking tot onze
nieuwe club. Gisterenavond, maandag 2 september, vond een eerste zeer constructieve vergadering
plaats over de nieuwe structuur van onze nieuwe club. De blauwdruk van deze theoretische oefening
staat op papier, en een vervolgvergadering werd ingepland op donderdag 5 september. In parallel
wordt ook een vergadering met de stad Herentals ingepland. Hieronder het alvast wat belangrijke
informatie:
De implementatie van de nieuwe structuur wordt voorzien op maandag 16 september. Om iedereen
zo goed mogelijk te informeren zal een informatiemoment worden georganiseerd op zondagmorgen
15 september 2019 van 10u tot 12u. Deze vergadering zal doorgaan in het parochiecentrum
Mollenhof in Poederlee (Mollenhof, Lichtaartsesteenweg 1, 2275 Poederlee). Uiteraard rekenen wij
op een talrijke opkomst van zowel de mensen uit Nijlen als Herentals.
Om iedereen juist te informeren lijsten we hieronder de belangrijkste data voor de opstart van het
nieuwe seizoen op. Deze planning werd deels in vorige communicatie aangehaald maar wordt nu in
detail vastgelegd:
- Start competitiezwemmers HZC – maandag 9 september Training zal plaatsvinden in de oude
structuur en gaat door op het normale uur
- Start competitiezwemmers ZN – zaterdag 14 september Training in oude structuur, van 15u tot
17u, wedstrijdbad Herentals. ( alle competitiezwemmers ZN eendjes en ouder zijn welkom )
- Teamdag competitiezwemmers HZC – zaterdag 14 september Kanotocht voormiddag + spaghetti
lunch Clinic vlinderslag door Louis Croenen van 17u – 19u in het wedstrijdbad Herentals
- Teamdag competitiezwemmers ZN - zaterdag 21 september Phantasialand te Brühl in Duitsland,
vertrek 7u30 aan het zwembad in Nijlen ( inschrijven kan nog steeds tot 7 september bij Els of Jean /
de betalingen regelen we achteraf wel )
- Informatievergadering nieuwe structuur – zondag 15 september 2019 Deze vergadering zal
doorgaan van 10u tot 12u in het parochiecentrum mollenhof in Poederlee.
- Kickoff competitiezwemmers in de nieuwe structuur – maandag 16 september 2019
Het Bestuur van HZC en ZN

