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VZW Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp 

 

 

Oostkamp, 20/06/2016 
ZOMERSTAGE 2016 

 
Beste ouder, 
Beste zwemster, 
 
Het einde van het zwemseizoen nadert, maar we denken al aan de voorbereidingen voor het volgende 
jaar ! En dus moeten we de voorbereidingen van de zomerstage concreet maken.   
 
Er was al heel wat bekend, maar hieronder kunt u nog een heleboel meer details terugvinden. 
De 18de editie van de KVO zomerstage gaat door van ZONDAG 14 tot zaterdag 20 augustus.  
Zoals de voorbije jaren,  trekken we terug naar het intussen al voor velen vertrouwde  Collège St Paul 
te  Godinne. (http://www.godinne-burnot.be/internat-saint-paul-godinne/)  
Op Facebookpagina KVO staat er een album Godinne, met wat sfeerbeelden van vorige kampen. 
 
We kunnen er ongelimiteerd gebruik maken van alle infrastructuur zoals zwembad en oefenzaal 
(mattenzaal).  
 
De zomerstage staat zoals altijd open voor ALLE leden van KVO (van beginners t.e.m. seniors).  
We  rekenen naast al onze wedstrijdzwemsters, ook op de deelname van onze jongste meisjes (ex-
initiatiereeks).  Zij zullen een voor hen aangepast, leuk en leerrijk programma doorlopen. 
 
We starten op ZONDAGNAMIDDAG en reizen met de trein naar onze kampplaats (precies 
vertrekuur aan het station te Brugge volgt later). Zondag doen we ook de toewijzing en de installatie 
in de kamers. Nadien eten we en proberen we vroeg te gaan slapen om de maandagmorgen te starten 
met de  intensieve, leuke trainingsweek!  
 
Het is een traditie om op zaterdagmiddag af te sluiten met een kleine demonstratie en een kleine 
receptie waar we de meisjes hun aandenken aan de zomerstage overhandigen. Nadien keert iedereen 
heel moe en wellicht ook heel tevreden met zijn ouders terug naar huis. Voor degene die geen vervoer 
naar huis terug hebben proberen we een oplossing te vinden. Gelieve dit vakje aan te kruisen bij de 
inschrijving. Ook vragen wij steeds aan enkele mensen om een deel van het materiaal terug mee te 
nemen, gelieve dit ook aan te kruisen. 
 
Dit jaar worden we tijdens ons verblijf bijgestaan door de Nederlandse ex-bondscoach Leonie (voor 
velen al een bekend, voor anderen hier een beetje uitleg 
(http://nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=3344)  
Zij brengt verder nog een 4- tal zwemsters van Jong Oranje 1 en hun coach mee.  Voor ons en voor de 
meisjes een unieke ervaring …. 
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Aan de basis en het principe van de stage proberen we zo weinig mogelijk te wijzigen. 
We plannen gemiddeld een 5-tal uur watertraining per dag. Voor de jongsten zal dit soms wat minder, 
voor de ouderen soms wat meer zijn. We raden iedereen aan om een zwemshirt mee te hebben 
http://nl.decathlon.be/meisjestop-kloupi-paars-roze-id_8197106.html (bestaat in verschillende 
kleuren) 
Naast de watertraining (techniek, conditie en uitvoeringen) komt ook lenigheid- en krachttraining 
uitvoerig aan bod.  
 
Wij hopen dat U begrijpt dat het heel erg belangrijk is dat uw dochter deelneemt aan deze 
trainingsweek. Zeker en vast als zij deel uitmaakt van 1 van de KVO wedstrijdploegen.  
We maken van deze intensieve week gebruik om vnl. de groepsnummers op punt te zetten en heel hard 
op techniek en conditie te werken.  
Ook de jongste zwemstertjes, de aankomende wedstrijdzwemsters dus, zullen heel veel opsteken van 
deze doorgedreven trainingen en wellicht een grote sprong vooruit maken.  
Daarnaast bevordert dit trainingskamp zeker en vast de groepsgeest, en zorgt ervoor dat we een 
hechte “sportfamilie” blijven; 
 
Indien je dochter niet kan deelnemen aan de stage, willen we dit ook graag zo snel mogelijk weten. Op 
die manier wachten we niet onnodig op haar inschrijving bij de planning.  
 
De prijs voor onze stage is zoals steeds 'all-inn'. We verblijven in vol pension en alle maaltijden 
worden klaargemaakt door de keukenploeg van het college, evenals de gezonde tussendoortjes. Ook 
voor de vegetariërs wordt er iets voorzien. (mits vooraf doorgegeven) 
 
Zoals vorig jaar kon u via de koekenverkoop reeds een deeltje van dit inschrijvingsgeld bijeen sparen.  
Het gespaarde bedrag is aftrekbaar van de totale kostprijs van de stage.   
 
Deze totale kostprijs  bedraagt dit jaar 330 Euro.  

 Ben je een voorbeeldig koekenverkoper geweest, dan ontvang je eerstdaags een mail van ons 
met het bedrag dat je zelf bijeensprokkelde. Op deze mail staat heel duidelijk vermeld 
hoeveel jij nog dient te betalen. Via deze mail kun je dan inschrijven voor het zomerkamp (via 
de link). 

 Heb je koeken verkocht, maar ontvang je binnen een 2tal dagen geen mail met je korting? Dan 
is er wellicht iets misgegaan bij de boeking van je koeken. Geef ons vlug een seintje en we 
zullen de verkoop opsporen en de korting voor je berekenen.  

 Heb je geen koeken verkocht? Spijtig, maar dan betaal je de volledige som! 
Je gaat naar onze website en volgt de aangegeven link naar de inschrijvingszone om je geldig in 
te schrijven.  

 
Mondeling inschrijven IS NIET VOLDOENDE. Gelieve het ook via mail te verwittigen.  
We verwachten van IEDEREEN een inschrijving via de ontvangen mail - of voor wie geen koeken 
verkocht, via de website link zomerstage.  
PAS OP : WIE VAN DE KORTING WIL GENIETEN, MAG ENKEL INSCHRIJVEN NA HET 
ONTVANGEN VAN DE MAIL WAARIN UW PERSOONLIJKE KORTING STAAT !!!!!! 
Even wachten dus op de mail met je korting vooraleer je kunt inschrijven! 
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We willen graag, bij wijze van definitieve inschrijving, de storting van het totale of het nog 
verschuldigde bedrag vóór 5 juli ontvangen. 
We gaan straks allemaal met ‘vakantie’ en we willen graag vóór de heropstart van de trainingen alles 
reeds in detail geregeld hebben.  
Stortingen op KVO rekening nummer BE 33- 780-5924405-46 met duidelijke vermelding van de naam 
vd zwemster en ‘ZOMERSTAGE’.  
 
Zijn er nog vragen, onduidelijkheden, laat het zeker niet na om één van onze mensen op training aan te 
spreken of op te bellen. 
Contactgegevens zijn te vinden op de website   
 
Inschrijvingsstrook zomerstage 2016- GODINNE 
 
Ondergetekende, ………………………………………………….., ouder of begeleider van …………………………… 
Geeft hierbij de toestemming aan zijn/haar dochter om de zomerstage editie 2016 (van 14 tot 20 
aug. 2016 te volgen. 
 
0    Ik neem deel aan de demonstratie zaterdag 20 augustus 
0    Ik kan materiaal van KVO mee naar huis brengen  
0    Ik heb nog een extra plaats in de wagen om iemand mee naar huis terug te brengen 
0    Ik kan NIET aanwezig zijn op de demonstratie en kan dus ook NIET instaan voor het vervoer van 
mijn dochter van Godinne naar huis op 20/08/2016. 

 
 
Datum: ………………………………………………………..          handtekening, …………………………………………………. 
 
 
(*) schrappen wat niet past.  
 
Zijn er nog vragen, onduidelijkheden, laat het zeker niet na om één van onze mensen op training aan te 
spreken of op te bellen. 
Contactgegevens zijn te vinden op de website  
 
 
 
 
 
 
 


