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Als een zwemmer/zwemster ziek is vooraleer de wedstrijd plaats heeft en men contacteert een
dokter, dan wordt er een doktersbriefje afgegeven aan de trainer van de zwemmer. Die neemt dat
briefje mee naar de wedstrijd.
Dan moeten er verder geen administratieve stappen worden ondernomen.
Wordt een zwemmer/zwemster ziek de dag van de wedstrijd, en moet hij/zij forfait geven, zijn er 2
mogelijkheden:
1) ofwel wordt er beslist niet naar de dokter te gaan, en moet de club een forfait betalen en zal de
club die doorrekenen aan de zwemmer/zwemster. Een forfait bedraag 5,00 euro per koers waarvoor
uw kind was ingeschreven, vermeerderd met het inschrijvingsrecht dat wij als club moeten betalen
per koers. Het inschrijvingsrecht wordt bepaald door de organiserende club, en kan variëren van 1,00
euro tot zelfs 8,00 euro per koers.
Aan de trainers wordt gevraagd elke forfait zonder doktersattest door te geven aan Tine
.
(Op een Belgisch Kampioenschap bedraagt een forfait zelfs 50,00 euro!).
2) ofwel wordt een dokter geraadpleegd, en schrijft hij een briefje waarop staat dat uw kind niet in
staat was om te zwemmen.
In dit geval moet er een door de Vlaamse Zwemfederatie opgelegde administratieve weg gevolgd
worden: het ORIGINELE BRIEFJE moet opgestuurd worden naar de Vlaamse Zwemfederatie:
Burgemeester Maenhautstraat 100-102, 9820 Merelbeke.
Op dat briefje moet vermeld worden (ofwel op de voor- ofwel op de achterkant): de datum en plaats
van de wedstrijd, de programmanummers waarvoor uw zoon/dochter ingeschreven was, de reeks en
de baan.
(Vb.: Wedstrijd te Kapellen, 1 maart 2010, Koers 5 reeks 3, baan 4 en Koers 8 reeks 6, baan 2).
Als er geen programma voorhanden was op onze website (als de club het niet vrijgeeft vb.), dan
moet die info aan de trainer gevraagd worden. Die heeft altijd een programma.
Als de club het programma vrijgeeft, kan je het downloaden via www.brabozik.be onder “nieuws” of in
de Kalender 20XX.
Vooraleer het briefje wordt opgestuurd, moet er een KOPIE van gemaakt worden.
Die kan afgegeven worden in de hal van het zwembad (aan de tafel - op een dinsdag tussen 17 en
19 uur of een zaterdag tussen 17 en 19 uur).
Het briefje mag ook INGESCAND worden en per mail naar Tine verstuurd worden:
tine.johan@skynet.be.
Zo heeft de club steeds een bewijs dat er inderdaad een doktersbriefje was en dat het ook
verzonden is (missen is menselijk en de Vlaamse Zwemfederatie kan ook fouten maken).
Indien er toch nog vragen hieromtrent zouden optreden, kan je steeds contact opnemen met
iemand van de technische staff.
Info te vinden op onze website.

