
KVO seizoen 2020-2021
Groep kadetten-junioren



KVO staat voor

• KVO is van oorsprong een competitief ingestelde vereniging aangesloten bij VZF - KBVB 
– FINA.

Competitieve vereniging : alle KVO leden aangesloten bij VZF met een NV (niet        
vergunning <8j en ouder indien nog niet aan competitie wordt gedaan). Deze zwemmen 
enkel recrea wedstrijden of specifiek naar beginners gerichte wedstrijden (Ann Fontaine -
Luxemburg). Ook initiatie reeksen via NV verzekerd.
CV (competitievergunning) vanaf 8 jaar kunnen aan alle wedstrijden deelnemen

• Ons doel is, via efficiënt en hard trainen, onze zwemsters op te leiden en te laten 
deelnemen aan Vlaamse, Belgische en internationale wedstrijden. 
Daarbij is het ons eerste doel om zo hoog mogelijk te eindigen in de rangschikking!

• Daarnaast is het binnen onze vereniging even belangrijk om alle, zo niet zoveel mogelijk 
zwemsters, te laten deelnemen aan deze wedstrijden en om de groep plezier te laten 
beleven aan deze mooie sport en een vriendschapsband op te laten bouwen met de 
medezwemsters.



KVO staat voor gezonde voeding 



KVO Trainingsschema (in niet corona tijd), 
afwijkingen tijdens corona worden 

maandelijks doorgegeven 
Zwemschema Valkaart

Dinsdag 19u15 – 19u55
20u00 – 22u00

Kadetten core
Kadetten zwembad

Zaterdag 16u30 – 17u15
17u15 – 18u00
18u00 - 20u00

Junioren core
Kadetten en junioren droogtraining
Kadetten en junioren zwembad

Zondag 15u00 – 17u00 Beurtrol systeem voor de (pre)miniemen, kadetten, junioren 
en senioren

Zwemschema KTA
Dinsdag 18u45-20u45 Junioren

De restroom (KTA) is open op dinsdag tijdens de trainingen vanaf 17.30u. De mama’s 
van het oudercomité baten de restroom uit van zodra dit met corona kan en zullen 
dan elke week lekkere versnaperingen maken (momenteel geen uitbating door 
corona). De zwemsters kunnen er vanaf 17.30u studeren indien gewenst. 

In de vakanties zijn vanaf nu zowel de Valkaart als KTA open! Op feestdagen is er geen 
training. Andere sluitingsmomenten worden steeds tijdig door gegeven. 



KVO trainingsschema

Op volgende momenten is er geen training :
- Zaterdag 26/12/2020 : zolder en zwembad gesloten
- Zaterdag 2/1/2021 : zolder en zwembad gesloten
- Zaterdag 6/2/2021 : zolder niet beschikbaar
- Dinsdag 27/4/2021 : zolder niet beschikbaar (enkel kadetten)
- Zaterdag 1/5/2021 : zolder en zwembad gesloten
- Dinsdag 4/5/2021 : zolder niet beschikbaar (enkel kadetten)
- Zaterdag 8/5/2021 : zolder niet beschikbaar
- Dinsdag 11/5/2021 : zolder niet beschikbaar (enkel kadetten)
- Zaterdag 15/5/2021 : zolder niet beschikbaar

Op zaterdag 26/6 is de laatste training van het seizoen 2020-2021

De zondag trainingen worden later nog doorgegeven!



Groep Trainer 1 Trainer 2 Trainer 3
Kadetten Margot Alexandra

Junioren Laura Lea Aube

KVO Trainers- en bestuur voorstelling

Functie Bestuur Naam
Voorzitter Micheline Linard

Penningmeester Laura Houckx

Bestuurslid Celine De Geest

Werkende leden Francine Jansseune

Elke De Gryse

Els Rammeloo

Miriam Vanwynsberghe

Helena Vyncke

Lea Vanhulle

Pascale Gilon

Krista Claeys



KVO Wedstrijden 

Wat heb je steeds mee op wedstrijden :
- KVO outfit (zie verder)
- Clubbadpak en clubbadmuts
- Zwart badpak en witte badmuts (figuren)
- Team/duet/solo badpak 
- Voldoende neusknijpers en duikbrillen
- Voldoende rekkers, spelden en haarnetje
- Eigen kam en borstel
- Voldoende handdoeken
- Eventueel een badjas
- Extra T-shirt
- Slippers
- Lunch pakket en voldoende drank (wordt steeds in mail vermeld)
- Niet te veel waardevolle dingen want kleedkamers zijn nooit afgesloten



KVO Outfit

• T-shirt : 21 euro
• Sweater : 50 euro
• Short : effen zwart, zelf aan te kopen
• Lange broek : 37 euro
• Sporttas blauw (klein) : 15 euro
• Sporttas zwart (groot) : 26,95 euro
• Neusknijper : 1 voor 4 euro, 2 voor 7 euro en 3 voor 10 euro
• Badmuts : 7 euro
• Clubbadpak : 35 euro
• KVO handdoek : 10 euro

Te bestellen via miriam.vanwynsberghe@skynet.be , te betalen voor levering op de rekening 
van KVO (vermelden naam zwemster + besteld item)

Wedstrijdtenue = T-Shirt, pull & short



KVO Stages 

• Godinne : 15-21/8/2021

Jaarlijkse stage met gans de KVO groep en NL trainers
Combinatie tussen uithouding, core, kracht, lenigheid en  
knutselen, gezellig samen zijn met gans de groep
Op zaterdag wordt een demo gegeven voor de ouders

Kostprijs : +/- 350 euro of minder door koekenverkoop

Bedoeling is dat iedereen de ganse week mee gaat 
EN de ganse week verblijft op het domein!!

Verantwoordelijke organisatie : 
Micheline Linard : micheline.linard@gmail.com



KVO Stages

• KVO trainingsweekends
De Miniemen, kadetten en Junioren zullen kort voor het VK ondergedompeld worden in de 
positieve kracht van een Nederlandse topcoach. De zwemsters wisselen 2 dagen 
droogtraining, core en watertraining af.
Kostprijs +/- 50 euro per zwemster, les en eten incl.

Verantwoordelijken:
Trainsters per ploeg



Activiteiten KVO

Activiteiten Datum

Snoepverkoop 17/10/2020

Sint 05/12/2020

Koekenverkoop Start 7/02/2021, ophalen 17/4/2021

Quiz (kinderen en volwassenen) + croque festijn 21/03/2021

Oudertraining Tbd

Etentje bestuur en trainsters 8/5/2021

Demo met BBQ 26/06/2021

Fietstocht September 2021
Gezien de corona op alle vlak onzekerheden geeft, zijn deze activiteiten onder voorbehoud van de 
situatie op dat moment. We hebben hierdoor ook de activiteiten moeten beperken. 
De snoepverkoop pakken we sowieso anders aan, we zullen elke zwemster 10 zakjes meegeven (vanaf 
2e zwemster in zelfde gezin 5) die individueel verkocht kunnen worden. 

De quiz zullen we dit jaar ook anders aanpakken, we gaan tegelijkertijd een kinder- en volwassenen 
quiz organiseren in een ander lokaal. Daarna genieten we allemaal samen met lekkere croques!



Wedstrijdkalender
Wedstrijden Datum Plaats 

BK junioren Free 11/10/2020 (solo Yana) Eeklo

BK miniemen figuren (+2008) 25/10/2020 Mechelen

BK kadetten figuren (niet 2008) 1/11/2020 (+ Auke) Bree

BK senioren + open combo 11/11/2020 Tbd

BK miniemen routines 29/11/2020 La Louvière

BK kadetten routines 29/11/2020 (solo Auke) La Louvière

VK junioren 31/1/2021 Tbd

Pre-competitie 7/02/2021 Namen

Wolf Cup (kadetten en junioren) 13-14/2/2021 Tbd

BK junioren Tech 28/2/2021 Tbd

VK miniemen 7/3/2021 Tbd

BK junioren Free 14/3/2021 Tbd

BK miniemen 28/3/2021 Tbd

VK kadetten 18/4/2021 Tbd

Trophée de la Louve 18/4/2021 (nog te bevestigen) La Louvière

Synchro Cup Luxemburg 24-25/4/2021 Luxemburg

BK senioren 1/5/2021 Tbd

BK kadetten 9/5/2021 Tbd

Trophée Anne Fontaine 30/5/2021 Tbd



Toepassing gedragscode
De belangrijkste regels rond de gedragscode op een rij :
- Respect voor trainers, medezwemsters, bestuur en jury
- Tijdig aanwezig zijn
- Gemotiveerd meetrainen
- Roken, consumptie van alcoholische dranken en/of verboden middelen 

zijn ten allen tijde verboden

Sancties :
Van waarschuwing tot schorsing voor trainingen/wedstrijden  



GDPR - Ook KVO doet mee

Wat Bescherming van jullie persoonlijke gegevens en privacy
Waarom Verplicht sinds 25/05/2018
Verantwoordelijke: Elke De Gryse 

elke.de.gryse@telenet.be 
0496/20 13 07

Wat te doen bij problemen ivm privacy of lekken van gegevens?
Deze moeten steeds gemeld worden aan de gdpr-verantwoordelijke via email
of via telefoon.

Bij storting van het lidgeld geeft u uw akkoord met onze privacyverklaring,
huishoudelijk reglement en de gedragscode.
Deze zijn allemaal terug te vinden op de website www.kv-oostkamp.be.



AP(I) - Ook KVO doet mee

Wat : Algemeen Aanspreekpunt (Integriteit)
Verantwoordelijke: Elke De Gryse - elke.de.gryse@telenet.be - 0496/20 13 07

Uitgangspunt : 
Sporters, ouders, trainsters of andere betrokkenen kunnen bij het AP 
terecht met een vraag of advies of doorverwijzing betreffende een 
vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag of algemene zaken 
waarbij er onderling (zwemsters/ouders en eigen trainsters) geen uitweg 
meer is. 

Wanneer de club AP(I) contacteren (voor trainsters, bestuur, zwemsters, 
ouders of andere betrokkenen): Bij pesterijen/discriminatie/gebruik van 
verbaal en/of fysiek geweld/bedreigingen of ander grensoverschrijdend 
gedrag of vermoeden waarbij de eigen trainsters/zwemsters/ouders er niet 
uit geraken.



Hoofdtrainster binnen KVO

Wie: Elke De Gryse - elke.de.gryse@telenet.be - 0496/20 13 07

Wanneer de hoofdtrainster contacteren (ouders en/of zwemsters):
- Als er problemen worden ondervonden binnen de groep of over groepen 
heen waarbij er onderling in de groep met eigen trainsters geen uitweg meer 
is
- Algemeen zaken waarbij advies gevraagd wordt indien er binnen de eigen 
trainersgroep geen antwoord is
- Als er problemen zijn of als je als ouder of zwemster niet akkoord bent met 
iets waarbij je niet bij de eigen trainsters van de groep terecht kan.
- Als er problemen zijn in de groep, met medezwemsters, met trainsters 
waarbij je geen ander aanspreekpunt hebt.
- Als er iets opgemerkt wordt of ouders/ zwemsters denken dat er een 
probleem is of als ze denken dat iets niet correct is en dit willen melden. 



U kan KVO een handje helpen door uw online bestellingen via TROOPER te 
bestellen !!!!

www.trooper.be

KVO en Trooper



Sponsoring

We danken onze sponsors van 2019-2020 en hopen om hen en nieuwe 

sponsors te kunnen aantrekken



Sponsoring

Sponsormogelijkheden : 
• 40 euro : ‘sympathisant’ sponsor : vermelding op facebookpagina
• 70 euro : logo op placemats bij BBQ
• 125 euro : logo op placemats bij BBQ en quiz avond (croques)
• 250 euro : vorige + logo uitgehangen op KVO activiteiten+ logo in 

boekje demo 
• 375 euro : vorige + logo en link op KVO website + logo in fotokast 

Valkaart
• 500 euro : vorige + logo op email, brieven + bedanking op de BBQ
• Min 1.000 euro : wij komen graag langs om mogelijkheden te 

bespreken

Verantwoordelijke sponsoring : 
Micheline Linard micheline.linard@gmail.com


