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Betreft : Splash opleiding:
Beste voorzitter, secretaris
Op zaterdag 8 december 2012 van 10u tot 13u organiseert het bestuur een 2de
opleidingsmoment voor het nieuwe Splash programma. Dit programma zal vanaf volgend jaar
gebruikt worden voor de wedstrijdorganisatie en het inschrijven tot deelname aan een
zwemmeeting.
Eliane Hartog van de Waalse zwemfederatie, waar ze reeds meer dan 1 jaar met dit programma
werken, zal deze opleiding ondersteunen en een antwoord geven op jullie vragen. Zij gaf reeds
verschillende opleidingsmomenten in Wallonië.
Zij vraagt ook, praktisch gezien, om jullie vragen reeds op voorhand te noteren en haar te
bezorgen. Breng ook jullie laptop met het geïnstalleerde programma mee.
Voorstel: stuur al jullie vragen op, ten laatste 30 november, naar het provinciaal secretariaat. Ik
zal alles bundelen en haar bezorgen. Zo kan zij haar voorstelling gestructureerd voorbereiden.

Opmerking: het is niet omdat een club geen wedstrijden organiseert dat je niet met het
programma zal moeten werken. Je moet er namelijk ook jullie inschrijvingen voor meetings mee
verrichten. Dus het programma goed onder de knie hebben tegen 1 januari is een vereiste want
vanaf dan moet ermee gewerkt worden. Tot 31 december kan alles nog met Topswim, daarna
vervalt onherroepelijk de licentie tot gebruik ervan.
We hopen jullie dan ook terug talrijk te kunnen verwelkomen op deze interessante voormiddag.
Locatie : “Huis van de sport” Zuiderlaan, 13 - 9000 Gent.
De deelname is gratis.
Graag uw inschrijving doorgeven op het provinciaal secretariaat en het aantal deelnemers per club
zodat we een raming kunnen opstellen van het aantal aanwezigen.
Met sportieve groeten,
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