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Zondag 17 November 
 

Vilvoorde, 29 september 2019 
 

Beste clubverantwoordelijke, 

Op zondag 17 november 2019 organiseert ’t Vosje vzw  haar  2de nationale zwemmeeting voor personen 
met een verstandelijke beperking in het stedelijk zwembad « ‘t Zeepaardje », Heldenplein 13, 1800 
Vilvoorde. 

Graag nodigen wij uw instelling/club uit om aan deze zwemmeeting deel te nemen. De wedstrijden vinden 
plaats in een 25-meter bad met ervaren wedstrijdbegeleiders en tijdopnemers. Passende zwemkledij en 
een badmuts zijn verplicht. 

Elke zwemmer/zwemster ontvangt een aandenken. Alle uitslagen kunt u terugvinden op de website 
van Parantee-Psylos vzw (www.parantee.be).  

De wedstrijd vangt aan om 13u30.  Vanaf 12u45 kunt u terecht in de kleedkamers, inzwemmen kan vanaf 
13:00. Mogen wij u vragen ten laatste om 12u45 aanwezig te zijn. Het einde van de wedstrijd is voorzien 
om 16u30. Gepaste zwemkleding (geen lange zwembroeken of bermudas) en een badmuts zijn verplicht.  

Er is geen parking aan het zwembad maar er zijn parkeerplaatsen op straat en in de omgeving van het 
zwembad. Meer informatie is te vinden op het website: https://www.vilvoorde.be/parkeerbeleid 

De cafetaria is klein dus verzoeken wij u graag hier rekening mee te houden als jullie ter plaatse een picnic 
willen benuttigen. Dranken zijn te koop. 

Het inschrijvingsformulier moet ten laatste op zondag 3 november 2019  in ons bezit zijn. Er kunnen 
maximum  120  zwemmers/zwemsters deelnemen.  

Na  3 november  worden geen inschrijvingen meer aanvaard.  

Deze zwemwedstrijd maakt deel uit van het VE-zwemcriterium (Parantee) 2019 - 2020. De 
inschrijvingsformulieren kunnen ook gedownload worden via www.parantee.be. 
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Voor de deelname aan deze wedstrijd vragen wij een bijdrage van €1.50 per deelnemer voor Parantee-
Psylos-leden en €2,50 voor niet  Parantee-Psylos-leden. De bijdrage dient op de dag zelf contant te worden 
betaald. Programmaboekjes worden aangeboden aan 1 euro.  

Gelieve uw inschrijving te sturen naar  E-mail: zwemmen@tvosje.be 

U krijgt een bevestiging als we uw inschrijving goed ontvangen hebben.  

Telefonisch kunt u inlichtingen verkrijgen bij 

Jef Schram :  0486 21 37 36  
Mitó Guerra :  0486 53 66 41 (na 17:00) 

Deze meeting wordt georganiseerd door ’t Vosje vzw in samenwerking met de Stad Vilvoorde,  

Parantee-Psylos vzw en met de hulp van Z-Geel.  

Wij hopen van harte u op 17 november te mogen begroeten. 

Sportieve groeten, 
 
Luc Aelaerts    Mitó Guerra & Jef Schram  
Voorzitter    Verantwoordelijken zwemmeeting  
 

 


