Zoeterwoude, September 2017
Aan alle ouder(s), verzorger(s) en onze jeugdleden,
Op vrijdagavond 13 oktober gaan we weer zwemmen met onze vereniging. Ook dit jaar willen we weer op de
vrijdag voor de herfstvakantie gaan zwemmen met al onze jeugdleden. Leden vanaf 6 jaar die in het bezit zijn van
een zwemdiploma mogen mee. Voor kinderen (vanaf 6 jaar) die geen zwemdiploma hebben, is het verplicht dat
er een ouder mee gaat zwemmen. Indien dit het geval is, graag even onderaan op het strookje vermelden.
We zwemmen in het zwembad ‘De Hoorn´ in Alphen aan de Rijn van 19.00 uur tot 21.00 uur. Het vertrek is om
18.30 uur en we zijn we rond 21.30 uur weer terug bij de Klaverhal. Om alle leden naar het zwembad, en weer
terug te krijgen zijn we op zoek naar voldoende ouder(s) en/of verzorger(s) die bereid zijn het vervoer heen en/of
terug te verzorgen. Graag horen wij of u kunt rijden via het formulier hieronder. Op 11 oktober nemen wij contact
met u op over het vervoer.
De entree voor de kinderen bedraagt 4,00 euro. Graag contant meenemen op 13 oktober en vóór vertrek bij de
leiding inleveren. Op deze manier kunnen we bij het zwembad direct doorlopen en lekker snel het bad in
duiken.
De gymlessen van vrijdag 13 oktober komen te vervallen.
Wilt u onderstaand strookje invullen en uiterlijk 11 oktober inleveren bij de leiding van het lesuur of op
Hondsdrafweg 8 (dit is tegenover de Klaverhal)
Nog even alles op een rijtje:
Wanneer:

Vrijdag 13 oktober

Vertrek:

18.30 uur vanaf de Klaverhal (gelieve 18.20 aanwezig zijn)

Waar:

Zwembad ´De Hoorn´, Alphen aan de Rijn

Kosten:

4,00 euro per kind

Onderstaande strook afknippen en inleveren
**doorstrepen wat niet van toepassing is**
---------------------------------------------------------------------------------Naam (kind): ………………………………….............................

Telefoon nr: ………………………………….......................

e- mailadres: ………………………………….............................

Tel. Mobiel: ………………………………….......................

Gaat mee zwemmen op vrijdag 13 oktober in zwembad ‘De Hoorn’ te Alphen aan de Rijn.
Uw zoon/dochter is wel / niet in het bezit van een zwemdiploma.
De ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen wel / niet heen rijden en kunnen ……… kinderen in de auto meenemen.
De ouder(s) en/of verzorger(s) kunnen wel / niet terug rijden en kunnen ……… kinderen in de auto meenemen.
Handtekening ouder / verzorger:

Naam in blokletters:

……………………………………………………………….

………………………………………………………………

Van de ouder(s) en/of verzorgers die willen rijden verwachten wij dat zij een inzittendenverzekering hebben.
Wilt u er tevens op toezien dat alle kinderen c.q. leiding die u meeneemt de gordel draagt. De oudere kinderen
mogen voorin zitten. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met: Melvin Droogh (06-14562948)
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