
Beste zwemmers, ouders 

Onderstaand geven we jullie graag de nieuwe werking en reglementeringen mee: 

1. De toegang: 

- Elke zwemmer krijgt zijn/haar persoonlijke toegangsbadge. Hiermee krijgt men toegang 

tot het zwembad 15 minuten voor aanvang van uw training, en moet men het zwembad 

verlaten hebben 20 minuten na het einde van de training . Indien U langer dan 20 

minuten in de kleedkamer blijft zal een extra toegangsbeurt aangerekend worden.  

- Let op: met dit bandje verkrijg je geen toegang gedurende andere momenten en kan je 

ook niet in het recreatieve gedeelte.  

- De sportdienst vraagt een waarborg van €5 per bandje. Gelieve bij de eerste training €5 

mee te nemen voor uw bandje, anders kan je niet binnen!!! Bij verlies moet een nieuw 

bandje worden aangevraagd en betaalt men opnieuw €5. Opletten dus! 

➔ Maak het bandje vast aan de zwemzak, dan kan men deze nooit verliezen!! 

 

2. Omkleden: 

- Aan- en uitkleden zal steeds gebeuren in de voor u gereserveerde gemeenschappelijke 

kleedkamer. Je kan er U gerief kwijt in de voorziene lockers, welke U kan afsluiten en 

openen met uw badge. 

- Op een scherm juist voorbij de toegangspoortjes zal U uw kleedkamer terug kunnen 

vinden. Kijk voor elke training in welke kleedkamer je zit! 

- Let op: ouders en anderen kunnen niet mee binnen, maar kunnen hun kroost zien 

trainen vanop de tribune, welke bereikbaar is via de cafetaria.  

 

3. De training: 

-  Voor men het zwembad betreedt is douchen verplicht (nieuwe regelgeving van 

Agentschap Zorg en milieu – VLAREMII wetgeving) 

- Voorzie een netje met daarin uw basis trainingsmateriaal (zwembril (+reserve), zoomers 

(=kleine zwemvliezen), paddles, pull boy en zwemplankje). Gezien onze club een 

sponsorcontract heeft met ARENA, vragen we om bij aankoop of vernieuwing dan ook dit 

merk aan te schaffen. Jullie kunnen hiervoor terecht bij SPORT LAUWERS in Lauwe. De 

mensen weten welk materiaal u nodig heeft. (gezien de voetjes snel groeien en we u niet 

driemaandelijks op kosten willen jagen, koopt u de zoomers best bij Decathlon. Is 

goedkoper. ) (enkel voor de wedstrijdgroepen en pré 1 – 2 – 3)  

- Vanaf heden trainen al onze leden steeds met een badmuts van de club (hygiëne!!). De 

badmuts van de club kan men aankopen bij start van het seizoen aan de 

secretariaatstafel in de hall aan €10. 

- We betreden het zwemhall enkel op blote voeten. Slippers en ander schoeisel zijn niet 

toegelaten. 

- De training start steeds stipt, wees dus op tijd!!!! 

 

 

 

 



4. De wedstrijden: 

- U zal vanaf nu steeds via mail de uitnodigingen voor de wedstrijden ontvangen. Gelieve 

de meegedeelde deadlines voor inschrijving te respecteren. Onze sportief secretaris 

moet tijdig de inschrijvingen naar de organiserende club doorsturen. 

- Alle verdere info omtrent uur, plaats en andere details van de wedstrijd, zal tevens in de 

mail vermeld staan. 

- Bent U ingeschreven, maar kan u door onvoorziene omstandigheden toch niet aanwezig 

zijn, verwittig dan tijdig de afgevaardigde voor deze wedstrijd. Indien U zonder geldige 

reden afwezig bent en/of niet verwittigt, zullen de boetes aan de respectievelijke 

zwemmer worden aangerekend. 

 

5. De zwemschool: 

- In het nieuwe bad krijgen onze allerjongsten 1u les i.p.v. 45 min. Gezien enkel de leden 

met een badge nog toegang tot het zwembad krijgen , en we echt het volle uur les willen 

geven, willen we vermijden dat de lesgevers en lesgeefsters onze toekomstige 

kampioenen moeten komen halen en aan- en uitkleden. Dit zou onze werking en 

vooruitgang van uw kind(eren) hypothekeren. Hiervoor gaan we op zoek naar een 12 tot 

15-tal ouders die zich wensen te engageren, om de taak van het aan- en uitkleden, op 

zich te nemen. 

- De taak bestaat erin de kinderen van in de inkomhal naar de kleedkamer te begeleiden 

en klaar te maken voor de zwemles. Nadien brengen de lesgevers hen terug naar de 

kleedkamer, waar ze op uw hulp kunnen rekenen om zich af te drogen en hun kleertjes 

aan te doen. Ondertussen staat de volgende groep klaar en verliezen we geen 

zwemlestijd.  

- Wie zich hiervoor geroepen voelt mag mailen naar rsc@mail.zwemfed.be . We hopen op 

uw bereidwillige medewerking en wensen U nu reeds in naam van de kinderen, de 

trainers en het bestuur te bedanken. Als beloning krijgen jullie een gratis kaart voor één 

van onze soupers. 

- Mogen we vragen aan de ouders om de kinderen gemakkelijke kleren aan te doen zodat 

de aankleedmama’s/papa’s gemakkelijk kunnen werken. Indien mogelijk ook reeds het 

badpak of zwembroek aandoen voor de les.  

 

6. Het secretariaat: 

- In het nieuwe zwembad zal onze secretaresse Patricia of haar plaatsvervanger, aanwezig 

zijn op elke eerste woensdag van de maand van 15.30u tot 16.30u en elke eerste 

zaterdag van de maand van 16u tot 18.30u. 

- Wij voorzien hiervoor een tafel in de inkomhal van het zwembad of in de cafetaria. 

- Geraakt U der niet op deze tijdstippen, dan kunt u met eventuele in te vullen 

documenten of vragen steeds bij Christophe terecht na de training op dinsdag om 19u30 

en donderdag om 19u. (eveneens in de inkomhal ’t Rosco) 

- Verder is ons secretariaat te bereiken op rsc@mail.zwemfed.be  
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7. Communicatie: 

- Maak jullie lid van de FB groep: “RSC seizoen 2019-2020”. Hierop verschijnt een massa 

aan info. 

- Breng regelmatig een bezoek aan onze website www.swimmingclubronse.be 

- Voor vragen allerlei aard kunt u mailen naar rsc@mail.zwemfed.be 

- Wij hebben alvast voor elke trainingsgroep een FB groep (vb. RSC précompetitie 3) 

aangemaakt waarin U kan communiceren met uw respectievelijke trainer, 

jeugdverantwoordelijke en hoofdtrainer. 

- U kan onze RSC pagina ook terugvinden op FB en Instagram. 

 

8. Verdeling van de groepen: 

- Alle zwemmers worden geëvalueerd en ondergebracht in de groepen waarin ze het best 

tot hun recht komen i.f.v. de vooropgestelde criteria en visie van de club.   

- Wij zijn ervan overtuigd dat dit vooral de zwemmer ten goede komt in de verdere 

uitbouw van zijn/haar zwemcarrière binnen RSC. 

- Wij evalueren continu en sturen bij waar nodig. Mocht uw zoon of dochter aan de 

criteria voldoen om een groep hoger te trainen, nemen we steeds eerst contact op met 

de ouders. 

 

9. Zwemkalender: 

- De voorlopige zwemkalender staat op onze website. Enerzijds zullen PACO-wedstrijden 

en eventuele wedstrijden op uitnodiging nog worden toegevoegd, anderzijds kunnen er 

wedstrijden wegvallen. 

 

10. Activiteiten: 

- Ook RSC heeft jaarlijks een heel groot budget nodig om de club draaiende te houden. Het 

bestuur haalt dan ook jaarlijks het onderste uit de kast om het lidgeld zo laag mogelijk te 

houden. Tot op heden mogen we stellen dat we hier jaar na jaar in geslaagd zijn. Willen 

we vermijden dat we in de toekomst het lidgeld drastisch moeten verhogen, rekenen we 

op jullie steun en opkomst tijdens onze activiteiten die extra centjes in het laadje 

brengen. 

 

11. Tot slot: 

- Onze club draait momenteel mee aan de Belgische zwemtop. De resultaten op het BJK en 

het BK eind juli, bevestigen dat onze aanpak loont. Het nieuwe zwembad zal ons hierbij 

nog een zetje in de rug geven. We hopen dan ook dat al onze zwemmers samen met de 

trainers, binnen de uitgeschreven structuur en visie, van het seizoen 2019 – 2020, een 

sportief topjaar mogen maken, en dit binnen een kader waar discipline, respect, 

doorzettingsvermogen, vriendschap en vooral plezier hoog in het vaandel worden 

gedragen. 

 

Met vriendelijke en sportieve groeten 

Het RSC-bestuur 
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