ZWEMHAPPENING
Zaterdag 17 november 2018 van 14u tot 21u
in het Begijntjesbad te Overijse
Sportclub Druivenstreek vzw organiseert op zaterdag 17 november een zwemhappening in
samenwerking met Sporeo, dit ten voordele van de activiteiten van onze club en deelname aan de Nationale
Spelen 2019 van Special Olympics.(www.special-olympics.be/nl/nationale-spelen-2019/)
Wie is Sportclub Druivenstreek vzw
Sportclub Druivenstreek vzw is een sportvereniging die is opgericht met als doel om personen met beperkte
mogelijkheden te laten sporten en om zo ook hun sociale contacten verder te laten ontwikkelen. Het normaal
werkingsterrein is de gemeente Overijse, maar activiteiten kunnen ook daarbuiten georganiseerd worden
voor zover ze het hierboven vermelde doel nastreven. Onze club heeft voor haar leden wekelijkse sessies
Omnisport, Voetbal en Zwemmen . Daar de meeste atleten het financieel niet breed hebben, probeert de
club om deelnames aan activiteiten zo goedkoop mogelijk aan haar leden aan te bieden.
Meer informatie over de club en onze activiteiten vind je op de website http://www.sportclubdruivenstreek.be
of op onze facebookpagina www.facebook.com/LOCOverijse.
Hoe verloopt de Zwemhappening
De zwemhappening begint om 14 uur, met telkens 3 ploegen die 50 minuten zullen zwemmen. Starten kan
om 14u, 15u, 16u en 17u. Om 18u, 19u en 20u kunnen 6 ploegen aan de slag . Een ploeg bestaat uit
maximum 6 zwemmers. Elke deelnemer mag zwemmen zolang hij/zij wil, maar moet minimum één lengte
zwemmen. Er mag maar één deelnemer van de ploeg tezelfdertijd zwemmen, de deelnemers lossen elkaar
af en dat mag langs beide kanten van het zwembad gebeuren. Er mag ook in het water worden gestart.
Wil je mee doen aan deze Zwemhappening
Zoek dan nu al familieleden, vrienden, klasgenoten of leden van jouw sportclub en vorm een stevige ploeg,
Laat je ploeg sponsoren of sponsor zelf bv. Per gezwommen minuut of gezwommen lengte!
Hoe inschrijven
De deelname aan de zwemhappening bedraagt minimum € 30 per ploeg over te schrijven op rekeningnr
IBAN BE93 4342 5952 0167 (BIC: KREDBEBB) van ”Sportclub Druivenstreek vzw” met de mededeling
”Inschrijving zwemhappening 2018” + naam van de ploeg.
Er mag uiteraard ook meer worden overgeschreven en bijkomende giften mogen op dezelfde rekening
worden overgeschreven met de mededeling “Gift zwemhappening 2018”. Het is echter niet mogelijk om
een fiscaal attest af te leveren.
Inschrijven kan vanaf 15 oktober 2018 via de website van de Sportclub Druivenstreek vzw
www.sportclubdruivenstreek.be of aan de balie van het Begijntjesbad bij middel van het bijgevoegd
inschrijvingsformulier. Je sponsorgeld mag je ofwel afgeven op de dag van de zwemhappening, of storten op
bovengenoemde rekening, vermeld er dan wel de naam van je ploeg bij!
Na het zwemmen kan in de H2O-bar gezellig

worden nagekaart met een hapje en een drankje.

In het kader van nieuwe Privacy-wetgeving dien je bij de inschrijving expliciet je akkoord te geven voor
publicatie op onze website, facebook en in lokale kranten van foto's genomen tijdens de Zwemhappening.
Met onze oprechte dank aan alle deelnemers en sponsors, durven we beroep doen op je sportiviteit en
vrijgevigheid en hopen je zo talrijk mogelijk te mogen verwelkomen op deze zwemhappening.
Namens het bestuur van Sportclub Druivenstreek vzw

