
Ouderinformatie Aquastars
Algemene informatie

U vindt in deze informatiefolder de volgende onderwerpen:

- Trainingstijden
- Trainers
- Huishoudelijke reglementen
- Contributie en overige kosten
- Overige informatie

Voor overige vragen kunt u mailen naar aquastars@hera’11.nl

Trainingstijden
Voor de Aquastars is binnen Hera’11 het bad beschikbaar gesteld voor de woensdag. Het
seizoen van 2022-2023 loopt van 31 augustus tot 19 juli.

Woensdag
Aanvang - 16:45
Training - 17:00-18:00
Afbouwen, omkleden, etc. - 18:00-18:20

De zwemmers worden om 16:45 op het sportcomplex Tijenraan verwacht en hebben dan
een kwartier de tijd om om te kleden, te douchen en eventueel het bad op te bouwen.
Wij vragen alle zwemmers van te voren alvast hun zwemkleding aan te trekken. Op die
manier kunnen we de trainingstijd zo effectief mogelijk gebruiken.

Na de training is er 20 minuten de tijd om af te bouwen, te douchen en om te kleden.
Zodra iedereen omgekleed is zullen wij weer gezamelijk door de poortjes de hal in
komen, hierna vervalt de verantwoordelijkheid van de trainers en zullen deze wellicht
niet meer aanwezig zijn aan het bad.

Trainers
Voor het aankomende seizoen (2022-2023) zijn er de volgende trainers:

Trainers:
Sanne Besten
Elke van Dartel



Daphne de Groot
Michelle Scholten
Albert Jan Boks

Hoofdtrainers:
Maureen de Groot
Lars Dekker

Huishoudelijke reglementen
Een aantal huishoudelijke mededelingen die we hebben:

● De vereniging kan NIET AANSPRAKELIJK gesteld worden voor het
VERLIES/DIEFSTAL van waardevolle spullen. (kluisjes tegen betaling bij de
kassa)

● Om ongelukken te voorkomen wordt er niet gerend aan het bad, loop daarom rustig.

● De zwemmers zijn op tijd aan het bad aanwezig.

● Ouders zijn niet toegestaan om in de kleedkamers te komen. Wij begrijpen dat je
wellicht de eerste training mee wil gaan, gebruik in dat geval een kleedhokje en geen
kleedkamer.

● De zwemmers worden verwacht om 20 minuten na trainingstijd omgekleed te zijn.

● Aan het bad zijn naast de zwemmers alleen trainers aanwezig. Kijkers blijven op de
tribune of het terras.

Voor het volledige huishoudelijk reglement verwijzen wij u naar www.hera11.nl onder het
submenu ‘Aquastars’.

Contributie en overige kosten
1x trainen per week (woensdag)

Contributie EUR 15,00 per maand
Deze contributie is voor 2022. Voor 2023 wordt de contributie tijdens de ALV vastgesteld.

Bondscontributie KNZB EUR 16,00 per jaar



Incasso
De contributie wordt elk maand via automatische incasso geïncasseerd. Elk eerste
kwartaal van het jaar wordt de bondscontributie van de KNZB samen met de eventuele
startgelden geïncasseerd. Bij aanmelding in de loop van het jaar worden deze bedragen
met de inning van de eerste verenigingsbijdrage geïncasseerd.

Overige informatie

Ledenadministratie
Bianca Aben
ledenadministratie@hera11.nl

Voorzitter
Lars Dekker
voorzitter@aquastars.nl
Secretaris
Maureen de Groot

Algemeen
aquastars@hera11.nl

Website
www.hera11.nl

Aquastars streeft naar zo actueel mogelijke informatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of
de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.


