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Aartselaar, 2 april 2021

SWIMMATHON vrijdag 23 & 26 april 2021

Beste Master, Wedstrijdzwemmer Regionaal,
Om voor de hand liggende redenen hebben we er een tijdje over getwijfeld. Maar na alles in
detail bekeken te hebben, zijn we ervan overtuigd dat het Corona-proof kan! Dus we doen het…
de Swimmathon – editie 2021!
De formule blijft eenvoudig en ongewijzigd: in dertig minuten zover mogelijk zwemmen. Dit
jaar doen het wel tijdens de reguliere trainingsuren en we spreiden de groep over twee sessies:
vrijdag 23 en maandag 26 april. Zo krijgt iedereen de kans om voluit en veilig zijn of haar kans
te gaan.
We hopen dat je gemotiveerd op zoek gaat naar sponsors – ouders, zussen, broers,
grootouders, peter, meter, ooms en tantes, kennissen, buren, leraars, klasgenoten en ga zo
maar verder – om je via deze Swimmathon voluit te steunen in je sport.
Toch nog even… het “waarom ?”
De Swimmathon wordt georganiseerd om trainingskosten te dekken, materiaal aan te kopen,
het zwembad af te huren, etc. De opbrengst wordt volledig gebruikt om de trainingen
optimaal te laten verlopen.
En dan… het “waar ?”
In het vertrouwde zwembad van Aartselaar: Kleistraat 204, 2630 Aartselaar.
“Hoe?” verloopt de Swimmathon concreet
Je zwemt gedurende 30 minuten zoveel mogelijk badlengtes. Je zoekt daarbij sponsors die
bereid zijn hiervoor minimum 0,05 € (5 cent) per badlengte te betalen.
Met dit sponsorblad kan je nu al ijverig op jacht gaan naar de nodige sponsors. Hoe meer, hoe
liever! Blad vol? Geen probleem! Je kan er zoveel afdrukken als je wil.
Belangrijk: breng zeker de volledig ingevulde sponsorbrief mee op de Swimmathon zelf en
geef deze af aan de trainer of baantjesteller.
De zwemmers kunnen er natuurlijk zelf ook iets aan ‘verdienen’: elke deelnemer ontvangt
alvast een mooie herinneringsmedaille.
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Bij de Swimmathon zijn er voor jullie 4 bekers in omloop:
•
•
•

grootste aantal badlengten heren (25m bad)
grootste aantal badlengten dames (25m bad)
Swimmathon-beker (meeste sponsors)

Er kunnen ook Swimmathon clubrecords (grootste aantal badlengten) gezwommen worden
in de volgende categorieën: 13-14 jarigen, 15-16 jarigen, 17-18 jarigen, 19 jaar en
ouder, masters +30 en masters +50.
Aangezien de Swimmathon plaats heeft tijdens de trainingsuren, gaan we ervan uit dat
iedereen deelneemt. Maar voor alle zekerheid vragen we aan de zwemmers die niet kunnen
deelnemen ons op de hoogte te brengen, door een mail te sturen naar hoofdtrainer@svaz.be
Als we niets van je horen ben je automatisch ingeschreven.
Afmelden kan tot maandagavond 19 april 2021.
Dinsdag 20 april krijgen alle deelnemers een schema met details over waar en wanneer
ze verwacht worden. Dit schema wordt ook op de website gepubliceerd.
Het ingezamelde sponsorgeld kan na de Swimmathon gestort worden op het
rekeningnummer BE52068201486609, met vermelding “Swimmathon” en naam zwemmer.

Nog vragen? Aarzel niet Joost, een bestuurslid of je trainer te contacteren.

Het SVAZ bestuur.

