
REGIONALE ZWEMCLUB LEUDAL 

 
 

BARBECUE en CLUBKAMPIOENSCHAPPEN ZWEMSEIZOEN 2018-2019 

De clubkampioenschappen met barbecue worden gehouden op zaterdag 29 juni 2019 
 
Over enkele weken is het zwemseizoen 2018-2019 ten einde. Het seizoen sluiten we af met de 
clubkampioenschappen voor alle zwemmers en aansluitend een gezellige barbecue voor alle leden en 
ouders, broertjes en zusjes van jeugdleden, officials, trainers en vrijwilligers.  
Tijdens de barbecue is de prijsuitreiking van de clubkampioenschappen.  
Om deze clubkampioenschappen met barbecue te laten slagen is ieders hulp gewenst. 
 
Vanwege het diploma zwemmen van LACO beginnen we iets later als jullie gewend zijn! 
De tijdsplanning voor de clubkampioenschappen met barbecue ziet er daarom als volgt uit: 

- 16.30 uur zwembad opbouwen 
- 16.45-17.00 inzwemmen 
- 17.15-18.45 clubkampioenschappen 
- 18.45 start barbecue 
- Omstreeks 19.30 uur prijsuitreiking clubkampioenschappen 

 
Barbecue: 
Voor deelnemers ouder dan 12 jaar bedraagt de eigen bijdrage voor de barbecue € 10,00 en voor 
kinderen tot en met 12 jaar € 7,50 per persoon. Deze bijdrage dient voor 23 juni te zijn overgemaakt op 
rekeningnummer NL36RABO0118601598 ten name van RZL Haelen onder vermelding van BBQ 2019 en 
je naam 
 
De barbecue bestaat uit 3 stuks vlees, salade, sausjes en stokbrood met non-alcoholische drank. 
Heb je een allergie of ben je vegetarisch laat het ons dan even weten. Geef je wensen aan bij de 
opmerkingen.  
Meld je aan door dit formulier te mailen naar mariannever1960@gmail.com of in te leveren bij de 
trainers of een bestuurslid in het zwembad. A.U.B. volledig invullen en inleveren voor 23 juni 2018 
De uitnodiging voor de clubkampioenschappen is toegevoegd. S.v.p. afmelden als je verhinderd bent bij 
Vincent van de Pol per mail: vincent.vandepol@rzlhaelen.nl 
 
We gaan er samen een sportieve en gezellige afsluiting van het zwemseizoen van maken!! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Aanmeldingsformulier RZL barbecue 29 juni 2019 (uiterlijk 23 juni a.s. inleveren) 

 

 

 

 

 

  Ja, ik kom/wij komen met………volwassene(n) en ……..kind(eren) naar de barbecue. 
Opmerkingen:  
 
       Ja, ik kan helpen met o.a. bad opbouw en opruimen bad/BBQ opbouw en opruimen 
enz met …… volwassenen. 
 
 

 

 

 

 

   

Naam  : 

Telefoon/e-mail 

Eigen bijdrage volwassene              ……..x € 10,00 
Bijdrage per kind t/m 12 jaar          ……..x €  7,50 
Dit bedrag voor 23 juni 2019 overmaken op rekeningnummer NL 36RABO01186.01.598  
ten name van RZL Haelen onder vermelding van BBQ 2019 en je naam. 
 

  


