BADMUTSEN
De kleuren
Vrije slag Dames: Rood
Vrije slag Heren: Geel

Schoolslag Dames: Blauw
Schoolslag Heren: Groen

Hoe een vast startnummer bekomen?
Iedereen zal opnieuw een nieuw nummer moeten aanvragen, daar we telkens met een nieuwe en propere lijst
willen starten.
Het nummer dat de voorbije jaren misschien in gebruik was zal normaliter niet meer tellen. De kans bestaat
uiteraard dat men opnieuw dezelfde nummer in zijn bezit krijgt, dit hangt af van hoe snel men de mutsen
aanvraagt bij Franky. Het dient zeker aanbeveling om een muts aan te vragen van eenieder van uw club waarvan je
weet dat ze zeker aan één of meerdere wedstrijden zullen deelnemen

De kosten
De prijs van een vaste voorgenummerde siliconen badmuts is bepaald op 8 euro per aangevraagde muts. Deze
kosten dienen gestort te worden op volgend rek. nr. van de adviesraad open water zwemmen: BE63 0689 3253
6708 met vermelding “Club + mutsen 2021”, bij de afhaling van de mutsen in het begin van het seizoen bewijs van
betaling meebrengen aub. Men is wel verplicht om het nieuwe badmutsnummer bij de inschrijving te vermelden,
zo niet zal men moeten zwemmen met de muts u toegekend door de inrichter.
Let op: vaste nummers van de badmutsen aanvragen t.e.m. 1 augustus van het lopende jaar, nadien worden er
geen vaste nummers meer toegekend.
Wanneer men de losse nummers afhaalt op een wedstrijd dient er, bovenop de waarborg van 5 euro per badmuts,
ook nog een vergoeding te gebeuren van 1,5 euro per afgehaalde badmuts, zowel voor de wedstrijden in de
voormiddag als de namiddag. De mutsen moeten die dag zelf droog worden terug binnengeleverd, zo niet vervalt
de waarborg. De kost van 1,5 euro is niet terug vorderbaar
De aangevraagde vaste badmutsen zullen ter beschikking gesteld worden vanaf de eerste open water wedstrijd
van het seizoen. Eén afgevaardigde van elke club zal hiervoor na betaling een document ter ontvangst dienen te
ondertekenen, en hij/zij zal zelf instaan voor de verdere verdeling van de ontvangen mutsen binnen de eigen
club. Aangevraagde mutsen die op 15 augustus nog niet zijn afgehaald, worden aangerekend aan de club en deze
nummers worden terug vrijgegeven.

Wat vermelden bij aanvraag van een vaste badmutsnummer?
Naam en Voornaam van de zwem(mer)ster - club en computernummer (zeker controleren dat alle gegevens juist
zijn) - mannelijk/vrouwelijk en zwemstijl

Waar startnummer aanvragen?
Franky Joos: Bocht 5, 9550 Hillegem
GSM: 0496/59.99.25 - E-mail: josfran_7@msn.com
Er wordt niet gestart zonder muts, heb je de dag van de wedstrijd je badmuts niet bij of is ze stuk dan zal je de
dag zelf met een “los” nummer moeten zwemmen met het mutsnummer toegekend door de inrichter.

