
 

 

Beste ouders, zwemsters, familie, vrienden,… 
 
Achter de schermen is ZVO samen met KVO, DVB en de gemeente al even bezig met de 
voorbereiding van de ‘zwem je warm’ actie.  
 
Alle opbrengsten tussen 20/12 18u en 21/12 18u gaan naar een goed doel, ADO kinderkankerfonds. 
ADO organiseert weekends en kampen voor jongere (ex) kankerpatiënten.  
Het verhaal van Kobe heeft de keuze van het goede doel bepaalt, het volledige verhaal kan je 
nalezen op www.zvo.be of via de link op de KVO website www.kvo-oostkamp.be  
 
Binnen KVO zijn Laura en Micheline verantwoordelijk voor deze activiteit. Je kan ons bereiken via 
mail micheline.linard@gmail.com en lhouckx@gmail.com 
 
Het concept is om 24u lang in minimum 1 baan te zwemmen en binnen deze tijd zoveel mogelijk 
lengtes te zwemmen, terwijl er in de rest van het zwembad andere activiteiten plaatsvinden.  
Je kan vooral komen zwemmen, komen supporteren, komen kijken (film, demo KVO), meedoen 
(initiatie synchroon zwemmen KVO, zwemkermis), aanmoedigen (nachtzwemmen, eindspurt...), eten 
(ontbijt, oliebollen...)! 
Marc Herremans is als peter onze grootste supporter!  
 
Gedurende de 24u worden volgende randactiviteiten georganiseerd (buiten het zwembad) : 

 Ontbijt ism de Gezinsbond  
Plaats : bovenzaal Valkaart 
Wanneer : 21/12 tussen 6-10u 
Inschrijven kan tot 10/12/2019 op www.zvo.be  

 Oliebollen verkoop  ism de Sportraad  
Plaats : op de parking Valkaart 
Wanneer : 21/12 tussen 11-19u 

 
Om alles te promoten zullen we via zoveel mogelijk kanalen reclame maken : e-mail header (zie 
bijlage), social media, KVO website, ZVO website, affiches (zie bijlage), flyers (zie bijlage), 
autostickers,.. Indien je ergens iets kan leggen of hangen, laat het zeker weten via. Wij voorzien 
iedereen van het nodige promo materiaal.  
 
Verloop van de 24u : 

 18u feestelijke opening met fanfare en Kenneth Vandendriessche 
 18u30 kinderfilmpjes in beach-style 
 18-20u duathlon Baliebrugge zwemt 
 20-21u aquagym 
 21-22u gala-zwemmen ZVO 
 22-8u nachtzwemmen/vroeg zwemmen met optredens van oa Sounds Familiar, Lone Wolf, 

Discobar Willies, Sonichichway,..  
 8-12u activiteit clubleden ZVO 
 12-13u demo KVO (iedereen welkom) 
 13-14u initiatie KVO (inschrijven via micheline.linard@gmail.com) 
 14-15u training KVO en babyzwemmen, inschrijven via www.zvo.be  
 15-17u zwemkermis 
 17-18u zoveel mogelijk baantjes zwemmen met zoveel mogelijk mensen + feestelijk einde 
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De groene activiteiten zijn open voor iedereen!  
We nodigen echt zoveel mogelijk volk van de KVO familie uit om deel te nemen.  
Initiatieven binnen KVO (mogen van ouders, zwemsters, trainers, bestuur,… komen) kunnen 
doorgemaild worden. Wij zullen coördineren! 
De junioren bijvoorbeeld zullen tijdens de nachturen trainen (info volgt via de trainers),… 
 
De zwarte activiteiten zijn enkel open voor de organiserende club! Hier kunnen we niet aan 
deelnemen.  
 
De paarse activiteiten zijn de activiteiten die KVO organiseert! 
Iedereen is welkom om naar onze demo te komen kijken tussen 12-13u! Tussen 13-14u kunnen 
kleine zus, broer, vrienden deelnemen aan een kennismakende initiatie (inschrijven is noodzakelijk 
aangezien het aantal plaatsen beperkt is + min 25m kunnen zwemmen is een must!). 
Tussen 14-15u gaat onze training binnen KVO door, hier is enkel KVO aanwezig.  
 
Om alles rond te krijgen heeft ZVO ons mee nodig. Concreet zoeken we helpende handen om : 

 Oliebollen te bakken 
 Als redder te staan (hoger redder) 

Wil je helpen, laat weten wanneer het kan via mail.   
 
Praktisch 

 Plaats : De Valkaart 
 Kostprijs : 5 euro 

KVO zwemsters die trainen of mee doen aan de demo hoeven uiteraard niet te betalen voor alles 
tussen 12-15u, voor de andere activiteiten in het zwembad wel. Iedereen die naar training komt 
mag wel een vrije bijdrage leveren. We zullen een box voorzien of je kan storten op onderstaand 
rekeningnummer.  
Eens je 5 euro hebt betaald, krijg je een bandje en kan je deelnemen aan alle mogelijke activiteiten in 
het zwembad. Je hoeft dus niet steeds 5 euro te betalen.  
 
Kan je niet komen maar wil je deze activiteit toch sponsoren? Dat kan! Je kan storten op : 
IBAN: BE04 7805 9222 5631 - BIC: GKCCBEBB 
Met vermelding "Sponsoring zwem je warm" 
 
Tijdens deze activiteiten wordt wellicht gefilmd of worden er foto's genomen. Dit gebeurt steeds ifv 
didactische doeleinden en/of clubpromotie. Deelnemen aan de activiteit is toestemmen om deze 
hiervoor te gebruiken. Indien je toch bezwaar hebt, mag je dit laten weten op info@zvo.be, met 
concrete vermelding van het beeldmateriaal. 
Respecteer tijdens de activiteiten de dresscode van het zwembad. 
Het algemeen zwembad reglement wordt tijdens de activiteiten ook nageleefd. 
 
Het KVO bestuur 
KVO vzw – Hazenpad 5 – 8730 Beernem 
BTW : BE0826.691.705 
Rek.n° : 780-5924405-46 
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