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Zwemclub ZiK uit Kapellen is reeds meer dan dertig jaar actief om van de jeugd in de Kapelse regio zwemmers te maken.
Net zoals zoveel andere sportclubs organiseren ook wij fondsenwervende activiteiten om de eindjes aan elkaar te knopen.
Tweemaal per jaar mobiliseren we zoveel mogelijk leden en trachten we met deze acties voldoende middelen te bekomen
om het jeugdsportbeleid te voeren waar jongeren recht op hebben.
“ZIK DE STRAAT OP” EN HET “PETER-METER-ZWEMMEN” zijn onze klassiekers.
ONZE HERFSTKLASSIEKER “HET-PETER-METER-ZWEMMEN” zal dit jaar doorgaan op zaterdag 7 oktober
2017.
Met deze 2 acties proberen wij elk jaar meer dan € 5000 in kassa te krijgen. Wanneer dit niet zou lukken zou er per
zwemmend lid toch al snel extra lidgeld moeten betaald worden. De sportzwemmers zijn verplicht aan het peter –en
meter zwemmen deel te nemen, van zwemschool, leerlingsportzwemmers, crea, masters, join2swim en enjoy2swim
verwachten wij ook een massale deelname. Vele kleintjes maken één groot geheel.
De dag van het Peter-Meter-zwemmen duiken de zwemmers het zwembad in om gedurende 30 minuten zoveel mogelijk
lengtes te zwemmen. Vooraf hebben ze natuurlijk hun huiswerk gemaakt en een stevig aantal peters of meters bereid
gevonden om hun gezwommen badlengtes te sponsoren.
Deze peters en meters verbinden zich ertoe om per afgelegde lengte een zelfgekozen bedrag – normaal 5 eurocent per
gezwommen badlengte te betalen aan de gesponsorde zwemmer.
Liefst rekenen de zwemmers de dag van het peter en meter zwemmen af aan de inkomtafel.
Zaterdag 7 oktober 2017 hebben wij vele tellers nodig. Kan je komen helpen geef je dan op bij Van Rompaey Luc via:
- E-mail : lucvanrompaey@skynet.be
- GSM : 0495/24.66.95
- TEL : 03/646.40.18
- Of via de trainer van uw kind

PETERS EN METERS ZIJN ALVAST VOORAF BEDANKT.
JEUGDSPORT VERDIENT IMMERS UW STEUN.
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Op zaterdag 7 oktober 2017 zal uw petekind gedurende dertig minuten zoveel mogelijk lengten van 25 meter zwemmen.
De sponsers (peter/meter) verbinden zich er toe om per afgelegde lengte (normaal 5 eurocent per lengte) het hieronder
ingevulde bedrag te betalen aan zijn petekind.
Voor of na het peter & meter zwemmen zal “hun” petekind zich bij hen aanbieden om het verschuldigde bedrag te innen.
NAAM ZWEMMER :__________________________________________
AFDELING : j2s – e2s – Zw 1/2/3/4/Ob – LL 1/2 - SP 1/2/3 – Crea vinken/spreeuwen/spechten/valken/arenden –-masters

(omcirkelen wat van toepassing is a.u.b.)
Naam van peter of meter
1
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21

Sponsorbedrag
eurocent / lengte

Handtekening van peter of
meter

0,05

Totaal sponsorbedrag
Uw petekind heeft ................... badlengten gezwommen.
Kapellen,
Handtekening wedstrijdofficial :

ZiK / BRABO wordt ondersteund door
het Topsportfonds van de stad Antwerpen en
het Camille Paulusfonds van de provincie Antwerpen

Voor ontvangst

vzw ZWEMCLUB iloka KAPELLEN
SECRETARIAAT: Josée Gysels
Gravenlaan 28, 2180 EKEREN
Tel: 03 646 0810
Bankrekeningnummer:
850-8406705-04

BAAN 1

BAAN 2

BAAN 3

BAAN 4

BAAN 5

Groep A
16u15 – 16u45
zwemmers aanwezig
om 16u00

Zw 4 & OB

LL1

LL1

LL2

LL2

GROEP B
17u-17u30
zwemmers aanwezig
om 16u45

Masters

Masters

Pré-masters

Brabo

TSS
(30m test)

(30m test)

(30m test)

GROEP C
17u45-18u15
Zwemmers aanwezig
om 17u30

SP2

SP2

SP selectie

SP3

SP1

CREA

CREA

CREA

CREA

SPECHTEN

VALKEN

CREA
ARENDEN

SPREEUWEN

VINKEN

GROEP D
18u25-18u55
Zwemmers aanwezig
om 18u00

Zwemschool 1 + 2 + 3 in het plonsbad (uur wordt meegedeeld)

join2swim en enjoy2swim: 15-16 uur

