
 

 

Beste ouder/verzorger van een kind wat woonachtig én ingeschreven staat in Geertruidenberg maar 

buiten de gemeente op school zit, 

 

De gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg heeft besloten om ook in 2022 een gratis 

zwemabonnement aan te bieden voor zwembad De Ganzewiel en zwembad De Schans. Het 

abonnement is bedoeld voor alle kinderen van groep één tot en met groep acht (regulier en speciaal 

onderwijs) uit de gemeente Geertruidenberg die hier of buiten de gemeente onderwijs volgen. 

 

U kunt het gratis zwemabonnement voor uw kind aanvragen door onderstaand inschrijfformulier 

volledig in te vullen en naar ons te sturen. Alleen dan zal het gratis zwemabonnement voor uw kind 

aangemaakt worden. Uw gegevens worden alleen voor dit doeleinde gebruikt.  

 

Indien uw kind al in bezit is van een eerder aangeschafte zwempas willen we vragen deze met het 

inschrijfformulier mee te sturen. Het gratis zwemabonnement voor uw kind wordt hierop 

aangemaakt. Als uw kind nog geen zwempas heeft dient u een foto mee te sturen. Dit kan een 

pasfoto zijn maar mag ook een foto zijn waar uw kind alleen en duidelijk zichtbaar opstaat.  

 

LET OP!!! Het inschrijfformulier dient uiterlijk 28 maart 2022 volledig ingevuld aangeleverd te zijn in 

een voldoende gefrankeerde enveloppe naar: Sportfondsen geertruidenberg, postbus 23, 4940 AH, 

Raamsdonksveer óf in de brievenbus van één van onze beide zwembaden doen 

 

Wij willen u er nadrukkelijk op wijzen dat kinderen zonder zwemdiploma niet zonder begeleiding 

de zwembaden in mogen. De begeleider dient een toegangsbewijs aan te schaffen bij de receptie 

van het zwembad of een abonnement aan te vragen.  

Alle overige abonnementen kunnen na 1 april separaat van deze gratis abonnementen 

aangevraagd worden via www.sportfondsengeertruidenberg.nl. 

 

Voor vragen kunt u  mailen naar deganzewiel@sportfondsen.nl  

Wij wensen iedereen veel zwemplezier. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Gemeente Geertruidenberg 
 
A.Eikelenboom 
 
Manager Sportfondsen Geertruidenberg 

 

 

  

http://www.sportfondsengeertruidenberg.nl/
mailto:deganzewiel@sportfondsen.nl


 

 

Inschrijfformulier gratis zwemabonnement 

‘De Ganzewiel‘ en ‘De Schans’  2022 

 

Naam: ________________________________________________________________ 

 

Straatnaam + nr.: _________________________________________________________ 

 

Postcode + plaats: ________________________________________________________ 

 

Geboortedatum: _________________________________________________________ 

 

Telefoonnummer: _________________________________________________________ 

 

Email: ___________________________________________________________________ 

 

Handtekening ouder/verzorger: _______________________________________________ 

 

Afhaalbad abonnement:  Schans  / Ganzewiel* 

*= doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Hoe gaat u te werk: 

1. Dit inschrijfformulier is bestemd voor basisschoolkinderen uit de gemeente Geertruidenberg. 

2. Dit inschrijfformulierformulier volledig en met blokletters invullen. 

3. Reeds in het bezit zijnde zwempas mee opsturen. 

4. Indien NIET in het bezit van een zwempas, of bij een beschadigde of verouderde foto, een foto 

meesturen met achterop duidelijk voor- en achternaam en geboortedatum. 

5. U kunt gebruik maken van bijgevoegde envelop (zelf frankeren), of de envelop in de brievenbus van 

één van onze beide baden doen. 

6. Afhalen van het abonnement kan alleen op de volgende afhaaldagen. 

• Donderdag 28 april 2022 op zwembad “De Ganzewiel”, tussen 9.00 en 18.00 uur  

• Vrijdag 29 april 2022 op zwembad “De Schans”, tussen 9.00 en 18.00 uur.  

 

Daarna op het door u aangegeven afhaalbad! 


