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HERNIEUWEN LIDMAATSCHAP 

01.03.2019-29.02.2020 

 
Beste leden, 
 
met onze wensen voor een gezond en sportief 2019, vragen wij u in het begin van dit nieuwe jaar het lidmaatschap van 
onze club te hernieuwen zodanig dat u vanaf 01.03.2019 tot en met 29.02.2020 terug kan deelnemen aan onze 

zwemuren. 
 
Praktisch 

 overschrijving van het lidgeld –zie overzicht hieronder- ten laatste op 15.02.2019 op rekening BE11 7310 
0610 8648 met duidelijke vermelding van de na(a)m(en) van de personen die ingeschreven worden. 

 personen waarvan we geen betaling ontvangen, kunnen niet verzekerd worden en zijn dus geen lid van onze club. 
Aan niet-leden wordt geen toegang verleend tot het zwemwater tijdens onze cluburen, óók niet tijdens de 
vakantieperiodes. 
 

Een paar aanpassingen werden doorgevoerd 

 aanpassing van het lidgeld gezien de verhoging van het verzekeringsbedrag/lid dat wij betalen aan Sporta. 
De kostprijs van de verzekering werd verhoogd maar gelijktijdig werden de dekkingen uitgebreid nl. leden die op 
eigen initiatief buiten clubverband wandelen, fietsen (geen wedstrijden), zwemmen, joggen, rolschaatsen, 
fitnessen en/of yoga doen; zijn automatisch gedekt door deze polis. Let wel: aangiftes, opvolging en al wat er bij 
hoort gebeurt volledig op eigen initiatief. Bijkomende info hierover volgt nog.  

 60-plusser tarief in plaats van 55-plusser tarief. 
 

 
 
 
Elk meerderjarig lid kan zich engageren als “effectief lid” in onze club (een “effectief lid” engageert zich om minstens 
jaarlijks de Algemene Vergadering bij te wonen). Wenst u dit niet, dan hoeft u niets te ondernemen. Wenst u dit wel, vraag 
dan het inschrijvingsformulier via info@orkas-zcd.be. 
 
Sportieve groeten. 
 
 
Raad van Bestuur Zwemclub Dilbeek v.z.w. – Orka’s 
 

65 EUR

* 1 begeleider (steeds dezelfde persoon) 35 EUR

* 2 begeleiders (afwisselend) 50 EUR

65 EUR

65 EUR enkel dinsdag 8u30-10u en/of donderdag 21u-22u

85 EUR

270 EUR

305 EUR

340 EUR

kinderen (2 t.e.m. 17j)

begeleider bij watergewenning 18u-19u

personen met handicap

60-plusser

volwassene (vanaf 18j)

gezin - 2 volwassenen en 4 kinderen

gezin - 2 volwassenen en 3 kinderen

gezin - 2 volwassenen en 2 kinderen

een begeleider gaat mee in het water met de 

allerkleinsten (2j tot max 4j)


