EERSTE ROEILES
Welkom in onze roeiclub! Je start met roeien van zodra je ingeschreven bent en de verzekering
aangevraagd is!
We roeien normaal op woensdag 17.30 uur, vrijdag 17.30 uur, zaterdag 9.30 uur. We verwachten dat je er
iets eerder bent, in sportkledij, zodat we kort daarna van start kunnen gaan. De lesduur is afhankelijk van
het seizoen en het type training. De les duurt tijdens de week maximum 2 uren, op zaterdag tot 11.45 uur.
Tijdens de startperiode krijg je meer info wanneer de initiatielessen doorgaan.
Belangrijk is dat je vlot 100 meter kan zwemmen, ook met kleren en in open water.
Je brengt een korte of lange broek mee, T-shirt, trui, loopschoenen, reservekleren en een handdoek. Na de
training kan je douchen en andere kleren aandoen.
Je ontvangt regelmatig het programma waarop de activiteit aangegeven is.
We verwachten je zeker 2x per week! Naar keuze op welke dagen.
Hoe meer je deelneemt hoe meer je kan genieten van ons afwisselend programma
en hoe meer vrienden je maakt.
We verwachten je ook op onze mosselkermis, picknick, loopcross, botendopen, wedstrijden, Italiaanse
avond, barbecue en andere leuke bijeenkomsten. Ja, we hebben een echt verenigingsleven!
Wat doen we ?
April - september : Roeien op de Watersportbaan in boten alleen, met 2 of met 4
Oktober - maart : tot 10°C roeien op zaterdag. Op woensdag en vrijdag (dan is het donker): sportzaal, of
duurloop, balspel, zwemmen, tafeltennis, fun run, eens muurklimmen, schaatsen of een andere leuke
activiteit.
https://www.krsg.be/index.php/jeugdroeikampen
Eerst papieren in orde brengen …
Je mailt 1 week vooraf naar info@krsg.be en yves.de.jonge@live.be het bijgaande ingevulde
aansluitingsbriefje
Voornaam, naam, adres, telefoon + GSM
mail roeier, mail ouders, geboortedatum en plaats , nationaliteit, rijksregisternummer
en kopie van het identiteitsbewijs.
Deze informatie breng je afgeprint + ondertekend mee in een omslag + kopie identiteitsbewijs
Het lidgeld loopt van 1 januari tot 31 december
Jeugdroeier € 180 ($) (#) tot geboren 2006
Sympathisant/ ouders
€ 16
Aspirant om te starten
€ 60 (na 2 maand: opleg) (!)
($)

vanaf 2de roeiend lid van hetzelfde gezin = -10% vanaf het 2de lidgeld
(#)

van 1 jul t.e.m. 31 okt :

= € 100

van 1 nov t.e.m. 31 dec :ENKEL ASPIRANT
(!)

Aspiranten betalen bij toetreding ALTIJD € 60

Opleg na ‘proefperiode’: aanvang proefperiode tussen 1 jan en 30 jun: € 130
aanvang proefperiode tussen 1 jul en 31 okt: € 50

Vooraleer te starten betaal je op onze rekening BE 08 0682 0620 1213 (BIC: GKCCBEBB)
Bij overschrijving vermelden : NAAM ROEIER – onder 14 jaar
-Tot binnenkort!
Katia, Antoon, Nicole, Yves
info@krsg.be - yves.de.jonge@live.be en n.vermeulen@skynet.be
Koninklijke Roeivereniging Sport Gent vzw
Aan de kant van het GUSB zwembad en het ziekenhuis Palfijn
Kleuren blauw - wit
Kanodreef 1, 9000 Gent – Belgium
30.5.2020

We plaatsen af en toe foto’s op de website, in een mail, of brochure! Liever niet? Laat het weten!

