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Beste wensen voor 2021!
Beste ,
Het jaar 2020 is achter de rug, en we mogen het zegge, het was een zeer bijzonder jaar, een jaar dat onze
wereld heeft veranderd, zowel privé, professioneel, en sportief hebben we vele offers moeten brengen,
denk hierbij aan o.a. aan de sluiting van de zwembaden, waar we ons favoriete sport beoefenen.
Als club stonden we dan ook voor enorme uitdagingen, die ook voor ons nieuw waren. We moesten
opnieuw planningen maken, overleggen met overheid, federaties, en zwembadbeheerders, om er toch voor
te zorgen dat al onze zwemmers, ondanks vele beperkingen toch hun favoriete sport konden
beoefenen. Ook op de momenten dat er niet kon gezwommen worden, was heel het ZOLA-Team actief
achter de schermen, met vele digitale meetings, maar ook trainers die bv onze competitie zwemmers
hun conditie trachten op peil te houden, en dit via digitale trainingen, wat ook voor ons nieuw was.
Maar denk te mogen stellen, dat we als club tot het uiterste zijn gegaan, om het maximale uit onze
mogelijkheden te halen, en dit dankzij een zeer gemotiveerd team van bestuurders, verantwoordelijke,
trainers en lesgevers, en uiteraard ook jullie de leden die begrip toonden voor deze uitzonderlijke situatie,
en steeds vertrouwd hebben op ZOLA.
Hierbij dan ook oprechte dank aan gans het ZOLA-Team en zijn leden.
Nu zijn we 2021 gestart, een jaar waarbij we allemaal uitkijken naar meer positieve vooruitzichten, een jaar
waarin we alle hopen om terug stelselmatig naar het normale te kunnen terugkeren. Het zal nog niet zoals
vroeger zijn, maar langzaam en zeker komen er terug mooie vooruitzichten. Ik kan alvast garanderen dat
het ganse Team zich even enthousiast zal blijven inzetten.
Ik wens dan ook iedereen veel vreugde, geluk, goede
gezondheid, en heel veel zwemplezier voor 2021.
Met sportieve groet,
Eric Nellens
Voorzitter ZOLA

Ziekenfonds
Voor diegenen die nog geen klevertjes van het ziekenfonds binnen brachten.
Breng zo snel mogelijk 2 klevertjes van het ziekenfonds binnen bij een van de lesgevers!

Overgangen Reguliere Zwemschool
Van de haaien naar de orka’s:
Alexandra, Jits en Lia, in afwachting van een test om over te gaan naar de précompetitie.
Van de dolfijnen naar de haaien:
Arséne, Dennis, Nicolas, Claudia en Hannelore
Van de snoeken naar de dolfijnen:
geen overgangen
Van de piranha’s naar de snoeken:
geen overgangen
Van de vissen naar de piranha’s:
Ghazal, Nada, Ella
Van de zeepaardjes naar de vissen:
Assinat, Noor, Ibrahim, Sep
Van de zeesterren naar de zeepaardjes:
Tayssir, Adam, Amira

Overgangen Zaterdag Zwemschool
Van de dolfijnen naar de haaien:
geen overgangen
Van de piranha’s naar de dolfijnen:
Imran, Evangelina, Haroun en Soraya
Van de vissen naar de piranha’s:
Ilias, Abdellah, Rayan en Maryam
Van de zeepaardjes naar de vissen:
Romaissa, Akram, Mees
Van de zeesterren naar de zeepaardjes:
Thomas, Ismael, Sebastien en Adam Zouari

Thema veiligheid

Voor de lesgever/trainer telt elke zwemmer evenveel
Bij ZOLA vinden we elke zwemmer belangrijk. Daarom proberen al onze lesgevers/trainers
evenveel aandacht te geven aan elke zwemmer tijdens de les of de training. Zij zullen ook steeds
blijven proberen om elke zwemmer positief aan te moedigen.
We willen zorgen dat elke zwemmer zich goed voelt. Daarom blijft het voor ons enorm belangrijk
dat de zwemmer en de ouder in gesprek blijft gaan met de lesgever /trainer – zeker als het kind
zich minder goed voelt. Dan en alleen dan kunnen we de handen in elkaar slaan om de zwemmer
een fijne ZOLA -tijd te bezorgen.
We willen dat elke zwemmer zich op zijn tempo kan ontplooien. We streven ernaar dat elke
zwemmer zich optimaal kan verbeteren in het zwemmen: in de zwemscholen van zeester tot orka
of haai, van precompetitie tot competitie, van start to swim tot recrea en volwassenen. We
willen elke zwemmer vertrouwen geven in het water en van zwemmen een leuke sport maken.
En geloof ons, elke lesgever, trainer, bestuurslid, official of andere vrijwilliger, zet zich in met het
hart op de juiste plaats: met aandacht voor elke zwemmer.'

Met dank aan onze partners

