STICHTING VOLKSZWEMFEEST
Opgericht op 13 september 1932 te Haarlem

Informatie:
Tel.: 06-39 346 027
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www.svz-haarlem.nl

JAARBRIEF 2022
GOED BEWAREN
Haarlem, december 2021

Geachte ouder(s), verzorger(s) en zwemmers,
Graag brengen wij u het volgende onder uw aandacht.
De laatste zwemavond van 2021 is op 20 december 2021.
De eerste zwemavond van 2022 is op 10 januari 2022.
Voor het jaar 2022 is het volgende van belang:
Het jaar is in twee termijnen gesplitst t.w.
• 1e termijn vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie
• 2e termijn vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie
Hierin is inbegrepen donatie, lesgeld en diplomageld. Dus naast de termijnbedragen bent u niets meer aan
ons verschuldigd. Op de termijnbedragen wordt geen restitutie verleend.
Gelet op het bovenstaande zijn voor 2022 de volgende bedragen verschuldigd:
e 150,00*
1e termijn - 25 lessen (voor 1 januari 2022)
2e termijn - 16 lessen (voor 1 september 2022) e 96,00
*) de gemiste lessen door coronamaatregelen in 2021 verrekenen wij met het 1e termijn van 2022.
Wij verzoeken u alle door u verschuldigde bedragen over te maken op NL85INGB0002724869
ten name van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem onder vermelding van het zwemuur en
het k
 aartnummer. Desgewenst kunt u ook aan het tafeltje in de hal contant betalen.
Betaal vooral tijdig!!!
speciale aanbieding voor ouders
Ouders van kinderen die bij ons op zwemles zitten, krijgen 20% korting op de termijnbedragen, indien zij
zelf tijdens het derde uur (van 19.30 tot 20.30 uur) vrijzwemmen, trimzwemmen of zwemles krijgen.
Familiezwemmen is er in 2022 op: 21 februari, 2 mei en 17 oktober.

Op deze dagen mogen introducés (ouders, broertjes of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes)
mee zwemmen. Minimumleeftijd op de kinderuren is vijf jaar.
Ook op het derde uur kunnen zwemmers op deze dagen introducés (kinderen,
kleinkinderen, familieleden of buren) meenemen. Minimumleeftijd is veertien jaar.
De introducés betalen dan alleen de entreeprijs voor het bad (€ 3,00).

Er zal in 2022 niet worden gezwommen op:
18 april (2e paasdag),
6 juni (2e pinksterdag),
16 juli t/m 28 augustus (zomervakantie),
Eerste zwemavond na de zomervakantie is op 5 september 2022
26 december (kerstvakantie).
Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2022.
Tot ziens op 10 januari a.s., onze eerste zwemavond in 2022.
DEZE EN ALLE ANDERE INFORMATIE KUNT U OOK VINDEN OP:

www.svz-haarlem.nl
Het bestuur S.V.Z.

