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Multi sport³ school 2016 - 2017 

  
Zoals eerder aangekondigd op de infovergadering van 13 juli 2016 
wil het No Limit Team hoger op en zich wapenen voor de toekomst. 

In de komende Olympiade (4 jaar) wil het bestuur de club stap voor 
stap ombouwen tot een multisportclub waarin het zwemmen, 
fietsen, lopen en alle combiformats aan bod komen. 
  
Ook binnen de huidige triatlonschool staan de volgende 
veranderingen reeds op til: 

 De triatlonschool krijgt een nieuwe naam en zullen we 

voortaan de Multi sport³ school noemen. We willen vooral 
onze jongeren veelzijdig en compleet ontwikkelen. 

 De instapleeftijd wordt het geboortejaar waarin men 7 jaar 

(2010) wordt. Jongere kids kunnen terecht in ons multi 
water move project. 

 Kids van het geboortejaar 2005 kunnen kiezen tussen de 
multi sport³ school of onze jeugdwerking. Zij die geboren 

zijn in 2004 moeten overstappen naar de jeugdwerking. 

 Er komt een andere aanpak van het zwemmen. We zullen 
ons in de toekomst focussen op de basisprincipes van de 
nieuwe leerlijn (cf baan4) 

 De testen voor de groepsindeling van het zwemmen en het 

lopen zullen niet meer gebasseerd worden op tijden, maar 
op basisvaardigheden. 

 De introductie van de clubkaart. Iedereen die lid wenst te 

worden van het No Limit Team zal zich eerst een clubkaart 
moeten aanschaffen. De kostprijs bedraagt 25 €. Bij het 
verlaten van de vereniging en het inleveren van de 
clubkaart krijgt de persoon in kwestie 20 € terug. 
De cashflow van de clubkaart zal gebruikt worden voor de 
financiëring van de kledij voorraad.  

Trainingsaanbod 

  
Voor de details van de trainingsuren verwijs ik u graag door naar de 
website. De opstart van de multi sport³ school is voorzien op 

maandag 5 september 2016. 
  

Groepsindeling 

  
In de maand september start iedereen opnieuw in de groep waar hij 
in juni is geëindigd. De nieuwe groepsindeling zal pas vanaf 
maandag 3 oktober in werking treden. 
  

Testdagen 

  
Hieronder de data voor de testen: 

 zwemtesten: zaterdag 24 september (15u00 - 17u00) 
zwembad Avelgem 

 

http://www.nlt.be/trainingen/aanbod/


 looptesten: woensdag 28 september (17u30 - 18u30) 
atletiekpiste Zwevegem 

Aansluiting 2016 - 2017 

  
Voor de kids die zich opnieuw wensen in te schrijven voor het 

seizoen 2016 - 2017 worden eerst de volgende formaliteiten 
gevraagd: 

1. Gelieve uw aansluiting via email te bevestigen op 
info@sportfinish.be zodat we de bezetting kunnen 

inschatten en nieuwe aanvragen kunnen bekijken. 
2. Storting van 25 € voor de aanmaak van de clubkaart op 

rekeningnummer BE88 4629 1785 7141 met vermelding van 
de kidsnaam. Liefst aparte storting. 

3. Storting van het lidmaatschap op rekeningnummer BE88 
4629 1785 7141 met vermelding van de kidsnaam. De 
nieuwe tarieven vind je hier terug op de NLT website. 

De verdere afhandeling en betaling van de verzekering en 
licentie  via het digitaal platform van de federatie is pas voorzien 
vanaf begin oktober. Verdere uitleg hierover volgt wanneer de 
exacte details gekend zijn. 
  
We kunnen u wel al meedelen dat NLT vanaf oktober een helpdesk 
zal voorzien voor het in orde brengen van de 
aansluitingsformaliteiten. 
  

Voor bijkomende vragen en extra inlichtingen kunnen jullie steeds 
bij Hilde Douven terecht. 

 gsm: 0497/587999 

 email: info@sportfinish.be 

  
  

Met sportieve groeten 
  
Depaepe Stefaan 
0497/587997 
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