Beste zwemmers, Beste ouders,

In verband met de sluiting van ons zwembad , hebben wij ondertussen gesprekken gevoerd met
zowel Lier en Herentals.
Dit zijn de resultaten:

Lier ( ZVL ) :
In ZVL kunnen een aantal competitie zwemmers en Masters terecht. Het aantal competitiezwemmers
en Masters dat ZVL zal aannemen is afhankelijk van de beschikbare plaats in het zwembad en het
aantal trainers . Zij zullen in ieder geval alles in het werk zetten om zoveel mogelijk aanvragen te
verwerken.
ZVL zegt niet “ nee “ maar ook niet onmiddellijk ” ja ‘’ wat betreft toetreding tot ShaRK. Dit zal in de
loop van het volgend seizoen worden bekeken.
Dat wil zeggen dat de competitiezwemmers die overgaan naar ZVL het volgend seizoen met een ZVL
vergunning moeten zwemmen.
In de watergewenning / zwemschool ( leren zwemmen ) is momenteel geen plaats . Wie interesse
heeft kan zich op de wachtlijst inschrijven via de website van ZVL ( www.zwemvereniginglier.be ).

Herentals ( HZC ) :
De resultaten van de gesprekken met onze ShaRK partners van HZC zijn veelbelovend en werden
vastgelegd in een gemeenschappelijke communicatie ; zie hieronder:
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Het nieuwe seizoen staat letterlijk voor de deur. Ongetwijfeld hebben jullie het nieuws
(sluiting van zwembad Nijlen) opgevangen. Begin deze week werd met het bestuur van de beide
clubs samengezeten om te kijken naar mogelijke alternatieven. Op deze vergadering werd beslist om
de twee clubs (ZN en HZC) samen te voegen tot één club, ShaRK. We staan voor een grote uitdaging
maar tegelijkertijd ook voor heel mooie opportuniteiten en werken met man en macht om de start
van het nieuwe seizoen niet te missen. We zijn ons bewust van het feit dat niet alles op dag 1 in
kannen en kruiken zal zijn maar willen toch transparant communiceren over de volgende stappen en
vragen tevens om begrip te tonen voor deze situatie.
We breken het proces om tot een nieuwe structuur te komen op in 3 grote brokken:
1. Opstellen van de nieuwe structuur
Op maandag 2 September zal, met een delegatie van de VZF en de competitietrainers van
beide clubs, een vergadering plaatsvinden om een nieuwe structuur (voornamelijk gericht op
het competitiezwemmen) voor ShaRK uit te zetten. Deze oefening heeft als doel om binnen de
capaciteit van het ons beschikbare water zoveel mogelijk zwemmers van Nijlen te kunnen
opvangen.
Vanuit Nijlen zullen de trainers (Jean, Ivan, Philippe ,Glenn) mee overkomen naar ShaRK.
Tevens dringt de vraag zich op wie van Nijlen met absolute zekerheid mee de overstap zal
maken, voor ons van cruciaal belang om de groepen correct te kunnen indelen. Mogen we
daarom vragen dat de Competitiezwemmers van Nijlen per kerende ( indien mogelijk tegen
zondagavond 01/09 ) laten weten of zij mee overkomen of niet ( janneirynck@telenet.be )?
Het zou ook handig zijn om te weten als je eventueel kiest voor ZVL of een andere vereniging.
We willen ook duidelijk stellen dat deze hervorming de andere groepen niet in het gedrang
zal brengen. We zullen echter wel naar een bepaalde efficiëntie streven om zo optimaal
mogelijk gebruik te maken van het beschikbare zwemwater.

2. Verdeling van de groepen
Eens de nieuwe structuur gekend is zullen de groepen verdeeld worden. Ongetwijfeld zullen
hier op de korte termijn wijzigingen doorgevoerd worden, aangezien de initiële verdeling een
theoretische oefening zal zijn. De juiste verdeling alsook de trainingsmomenten zullen tijdig
teruggekoppeld worden met de zwemmers.
3. Mogelijke uitbereiding van de trainingsmogelijkheden
Met de stad Herentals werd reeds samengezeten om de capaciteit voor de zwemclub tot het
maximum uit te breiden. Hier zijn leuke alternatieven naar boven gekomen die we met
absolute zekerheid gaan benutten. Sommige pistes liggen nog ter evaluatie op de tafel en zijn
lange termijn oplossingen. De korte termijn oplossingen moeten nu gelinkt worden aan de
nieuwe structuur en de verdeling van de groepen. Mogelijks volgt hier nog een overleg met de
stad.
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De start van het nieuwe seizoen
Afhankelijk van de verschillende groepen zal de start van het seizoen anders liggen.
Voor de competitiezwemmers zullen alle groepen starten op maandag 9 September. We
overwegen nog een informatiemoment, waar de exacte datum en uur van de trainingen zullen
bekend gemaakt worden. Dit zal het resultaat zijn van de gesprekken over de nieuwe structuur.
De geplande Teambuilding dag( 14/09 ) voor HZC gaat gewoon door . De zwemmers van ZN
zullen dan trainen van 15h00 tot 17h00.
De geplande uitstap naar Phantasialand voor ZN ( 21/09 ) gaat eveneens door. Inschrijven
kan nog tot en met zaterdag 07/09. Alle huidige competitiezwemmers van ZN kunnen mee ;
ongeacht welke keuze gemaakt wordt.
Voor de masters/gezinszwemmers zijn er geen wijzigingen, de trainingen blijven gewoon
doorlopen, aangezien zij het hele jaar zijn blijven doortrainen. Masters/gezinszwemmers van Nijlen
kunnen intekenen. Afhankelijk van de opkomst zal, in geval van capaciteitsproblemen, eventueel met
een wachtlijst gewerkt worden.
Voor de recreatieve zwemmers, zal het seizoen starten op dinsdag 10 september. Een aparte
communicatie zal hiervoor uitgestuurd worden voor deze doelgroep. Recreatiezwemmers van Nijlen
kunnen intekenen. Afhankelijk van de opkomst zal, in geval van capaciteitsproblemen, eventueel met
een wachtlijst gewerkt worden.
Voor de zwemscholen, zal het seizoen starten op maandag 9 september. Voorlopig blijft de
indeling van de groepen behouden, alsook de uren waarop training zal plaatsvinden. Eventuele
wijzigingen zullen voor de start van het seizoen gecommuniceerd worden. Zwemmers van Nijlen
kunnen intekenen op de wachtlijsten van Herentals. Ook hier zullen we in functie van de capaciteit
zwemmers gradueel mee opnemen in de groepen.
Voor de zwemlessen (inclusief watergewenning), zal het seizoen starten op zaterdag 14
september. Hiervoor werd reeds een aparte communicatie uitgestuurd omdat wij in Herentals met
een nieuw concept van start gaan. Deze nieuwe manier van werken zal een snellere doorstroming
garanderen en de nieuwe leerlijnen omvatten. Zwemmertjes van Nijlen kunnen intekenen op de
wachtlijsten van Herentals. Wegwerken van de wachtlijsten zal in functie van de doorstroming
bekeken worden. Laat zeker ook jullie email adres achter zodat we jullie kunnen contacteren.
De clubstructuur
We willen van in het begin naar een geïntegreerde aanpak, maar realiseren ons ook dat de
legale en financiële structuren niet van de ene op de andere dag kunnen overgezet worden en zullen
dus stapsgewijs gebeuren. Terwijl de nadruk momenteel op het sportieve ligt, zullen er in de loop van
de komende weken en maanden ongetwijfeld verdere stappen ondernomen worden om tot een echt
geïntegreerde nieuwe club te komen. Uiteraard zullen we iedereen op de juiste momenten hierover
informeren.
Tot slot willen we iedereen alvast bedanken om de nodige kalmte aan de dag te leggen zodat het
werk achter de schermen met de nodige focus kan doorgaan.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur ZN en HZC
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