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Badreservering 2018:
- Zwemtijden voor afdeling SaVAS vanaf 1 februari 2018 in het nieuwe Tijenraan:

Doelgroepenbad:

eerste groep:
tweede groep:
Wedstrijdbad/recreatiebad:
-

-

van 09.30 – 10.15uur
van 10.15 – 11.00uur
van 10.00 – 12.00uur

Woensdagavond 31 januari 2018 kan er niet gezwommen worden i.v.m. de verhuizing naar
het nieuwe Tijenraan.
Zaterdag 3 februari 2018 is HERA ’11 afdeling SaVAS de eerste van alle verenigingen die
gebruik gaan maken van het nieuwe Tijenraan!!
We zijn alert op:
o de eerste paar keer extra begeleiding in het gebouw
o mochten wij meer informative hebben dan hoort u het van ons!
Einddatum seizoen 2017/2018:
laatste zaterdag is ………………..2018
laatste woensdag is …………….. 2018
Kerstvakantie 2017-2018
Meivakantie 2018
Zomervakantie 2018

23 december 2017 t/m 7 januari 2018
28 april t/m 6 mei 2018
21 juli t/m 2 september 2018

 zaterdag 3 maart 2018 geen gebruik: wel gebruik doelgroepenbad
 zaterdag 5 mei 2018 geen gebruik
 zaterdag 12 mei 2018 geen gebruik: wel gebruik doelgroepenbad
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Website SaVAS: deze is per 1-09-2017 uit de lucht!!
U kunt nu inloggen op de site www.HERA11.nl , daarna verder zoeken op afdeling SaVAS.
De informatie wordt nog verder uitgebreid.
Wanneer iemand komt proefzwemmen of komt kijken (of introducees/mee(zwemmend
persoon) moet er vanaf 2018 een formulier voor deze persoon ingevuld worden.
Meerjarenplan HERA ’11 afdeling SaVAS is opgemaakt. Op verzoek kan dit worden toegestuurd
per email.
TIP (herhaling): Lees de polis van uw Zorgverzekering eens door.
December is ieder jaar de tijd om de zorgpolis eens in te kijken. Een aantal leden gaven ons de
tip om eens aan jullie te melden dat het kan zijn dat jullie zorgverzekering ook een gedeelte dekt
van de kosten die gemaakt worden om therapeutisch te zwemmen. Het zwemmen bij SaVAS
komt bij een aantal verzekeraars onder bepaalde voorwaarden daarvoor in aanmerking.
De zoektocht naar nieuwe vrijwilligers:
Als u dit leest en u bent de vrijwilliger die wij zoeken of weet u iemand die dit wel wil, neem dan
nu contact op met het secretariaat.
Hygiene: een opfrissertje! (herhaalde mededeling)
Zoals al vaak gezegd, nogmaals aan een ieder het verzoek om vόόr het te water gaan te douchen.
Zonodig elkaar hierop attenderen. Douchen na het zwemmen doe je natuurlijk ook!!
Ook vragen wij van u om het kleedhokje of de kleedruimte ook echt schoon achter te laten. De
mensen na u willen ook graag schoon binnen komen
Doelgroepenbad op zaterdag:
Wilt u svp rekening houden met uw medezwemmers! Als u een praatje met
elkaar wilt maken doe dit dan bij voorkeur bij de badrand.
Plastic doppen sparen voor geleide honden
Iedereen heeft ze thuis. Plastic dopjes van bijvoorbeeld frisdrankflesjes of
melkpakken. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! U ontlast het milieu en steunt zo
KNGF Geleidehonden. Aangezien zowel het inzamelen, sorteren als het transport
door vrijwilligers wordt uitgevoerd, komt de gehele opbrengst ten goede aan de opleiding van
onze geleidehonden.
Inzamelpunt in de regio is Jeanet Bouman, zwemmer doelgroepenbad op de zaterdag:
Verspreid door heel het land zetten enthousiaste vrijwilligers zich in voor de doppeninzameling
voor KNGF Geleidehonden. Wilt u ook doppen sparen om mensen met een handicap te helpen
met een geleidehond? Bekijk in het kaartje hieronder de contactgegevens van het dichtstbijzijnde
inzamelpunt en stuur een mailtje om af te stemmen wanneer u de doppen kunt afleveren. Vanaf
daar worden de doppen getransporteerd naar een groter inzamelpunt of direct naar het
recyclebedrijf. Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Voor meer informatie zie:
www.geleidehond.nl/doppen

Contributie: de tarieven 2018 zijn op dit moment per kwartaal:
Jeugd t/m 17 jaar
: 38 euro
Volwassenen t/m 64 jaar
: 42 euro
Senioren vanaf 65 jaar
: 38 euro
Dubbel gebruikers (zaterdag en woensdag)
: 71 euro
Introducé per keer
: 5 euro
(bij inschrijving en daarna jaarlijks in januari wordt €16,00 ingehouden).
Voor mensen die mogelijk met een minimum inkomen moeten rondkomen is er een mogelijkheid
om voor kinderen van 4 tot 18 een beroep te doen op de Stichting Leergeld.
Pagina 2 van 3

Stichting Leergeld Salland
Voor veel kinderen in de gemeente Raalte is meedoen aan sport of cultuur door financiële
omstandigheden niet vanzelf sprekend. Stichting Leergeld Salland biedt praktische hulp om wel
mee te kunnen doen en zo vaardigheden te ontwikkelen. Dat is goed voor het kind en goed voor
onze samenleving.
Voor wie is Stichting Leergeld Salland?
Voor alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar in de gemeente Raalte, waarvan de ouders
leven van een minimuminkomen of net iets daarboven. M.u.v. Deventer zijn er geen gemeenten
in de directe omgeving die zoiets hebben.
Hoe werkt de Stichting?
De kinderen worden door de ouders/verzorgers bij de stichting aangemeld via: email (
leergeldsalland@gmail.com ) of telefonisch (06 53862465 donderdagochtend van 09.00 - 12.00
uur, inspreken van de voicemail kan ook).
Daarna gaat een vrijwilliger van de stichting bij de ouders van het kind op bezoek en maakt een
gespreksverslag, dat door de coördinator en het bestuur van de stichting wordt getoetst. Kijk
voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld Salland
(http://www.leergeld.nl/locaties/salland)

Wij wensen u en onze vrijwilligers
alles toe wat hier naast staat!

Namens
Het bestuur.
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