
Jaarverslag 2020 leszwemmen    CORONA-JAAR 

 

Werkgroep 

De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: 

-Voorzitter, agenda/notulen, website/clubblad/communicatie en beheer wachtlijsten: Sabine  

-SuperSpetters inhoudelijk: Annelies, Kitty en Sabine 

-Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters, Junior Pro en Uur U: Kitty en Mary 

-Penningmeester: Annelies 

-Opleidingen/cursussen: Mary 

-Algemeen (nieuw) lid: Brigit van Schie 

Zo eens per 6 weken vergaderen we, dit jaar online. 

Sanne en Harrie hebben de werkgroep helaas verlaten. Gelukkig hebben we jong bloed mogen 

verwelkomen: Brigit van Schie komt de werkgroep versterken. In 2021 komt Charissa de Groot erbij. 

 

Beleid/Visie 

We hechten veel waarde aan het verbeteren van de kwaliteit van de lesgevers en daarmee van de 

zwemles. Onder andere om deze reden proberen we zoveel mogelijk kader naar cursussen te laten 

gaan. Jaarlijks wordt aan iedereen en cursus aangeboden. Daar is in 2020 niks van gekomen helaas, 

door Corona. 



We willen ook de komende tijd meer aandacht besteden aan het afzwemnivo. Het is voldoende, 

maar we streven naar een hoger nivo, minimaal een 7! 

We willen meer jonge mensen met niveau 3 binnen de club hebben. En meer doorstroming van 

jeugdleden van de sporttakken, die komen lesgeven. Dit blijft een speerpunt. 

We hebben korte lijntjes met de KNZB afdeling SuperSpetters. Dit helpt ons om het programma zo 

goed mogelijk uit te rollen binnen DWT. 

We hebben een samenwerking met zwemvereniging de Waterwolf en ZPCH. We kijken bij elkaar, 

raadplegen elkaar bij problemen en hopen van elkaar te leren. Dit heeft in 2020 helaas ook 

stilgelegen. 

Het beleidsplan is zo goed als klaar. Op zeer korte termijn zal deze op de website te raadplegen zijn. 

 

Kader 

We hebben in 2020 afscheid genomen van enkele lesgevers, maar gelukkig ook nieuwe lesgevers 

mogen verwelkomen. Het blijft een aandachtspunt om vooruit te blijven denken en voldoende 

opgeleide mensen te hebben staan. 

 

Op het Junior-Pro uur is Kitty uurleidster. Er zijn hier voldoende lesgevers.  

 

Cursussen 

Andie Zonneveld en Jouayria Jaghdoufi hebben nivo 2 behaald. Er stond een verkorte cursus in ons 

clubhuis gepland, en we zouden nog 1 lesgever de gewone cursus nivo 2 aanbieden, maar dat is 

allemaal niet gelukt dit jaar. 



We willen in 2021 veel mensen een cursus laten doen, om in te halen wat dit jaar niet gelukt is. 

 

Resultaten 

Door de verlichte sluiting van de zwembaden door Corona, hebben we stil gelegen. Wachtlijsten zijn 

opgelopen, er hebben minder kinderen kunnen afzwemmen. 

Er is een periode geweest dat alleen de badje 4 t/m 8 kon zwemmen en de lagere badjes niet. 

Hierdoor is er een, zoals wij noemen, Corona-gat ontstaan. Dus minder kinderen per uur in het bad. 

We zijn hard aan het werk om de badvulling weer op het oude nivo te krijgen, maar dat heeft nog 

wel tijd nodig.  

Het Junior-Pro Uur is goed gevuld. 

Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder banen met mensen die zelfstandig banen 

zwemmen. 

We hebben 1 keer afgezwommen voor zwemvaardigheid. 1x ZV 1, 3x ZV 2, 5x ZV 3 

En we hebben toch nog 2x voor SuperSpetters afgezwommen:  42 kinderen kregen hun 

SuperSpetters-diploma. De eerste keer vlak voor de Corona, en 1x tijdens, waarbij toen per kind 1 

ouders mee mocht zwemmen, want publiek mocht niet. Dat was wel erg leuk, misschien houden we 

dat erin. 

 

In 2020 is de jaarlijkse beoordeling vanuit de KNZB vervallen. 

 

Evenementen en activiteiten 



Zijn er dit jaar niet geweest. 

 

Overig 

 

Wij willen alle lesgevers, tafeldames, hulpouders, uurleiders, uitzoekers en praktijkbegeleiders 

ontzettend bedanken voor hun inzet. 

 

Leszwemcommissie: 

Sabine Roozen, Annelies Mosterd, Kitty Ungureanu, Mary Hoogenes en Brigit van Schie 

 

 

 

 

 


