
Jaarverslag 2019 leszwemmen 

 

Werkgroep 

De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld geweest: 

-Voorzitter en beheer wachtlijsten: Sabine  

-SuperSpetters inhoudelijk: Annelies en Sabine 

-Website/clubblad/communicatie: Sanne en Mary 

-Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters/ABC en Junior Pro: Sanne, Kitty en Mary 

-Aanspreekpunt  Uur U: Kitty en Mary 

-Penningmeester: Annelies 

-Maken agenda en notulen: Froukje 

-Opleidingen/cursussen: Harrie 

Zo eens per 6 weken vergaderen we. 

Froukje heeft eind 2019 de werkgroep helaas verlaten. Voorlopig gaan we even met 6 mensen door.

  

 

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. 



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

jeugdleden van de sporttakken, die komen lesgeven. We doen hier ons best voor, dit jaar zijn er 2 

doorgestroomd. 

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

goed mogelijk uit te rollen binnen DWT. 

We zijn een samenwerking aangegaan met zwemvereniging de Waterwolf en ZPCH. We kijken bij 

elkaar, raadplegen elkaar bij problemen en hopen van elkaar te leren.  

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

 

Kader 

We hebben in 2019 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. 

De taak van uurleider in de Planeet op zaterdagochtend is overgenomen door Annelies. We danken 

Linda voor haar jarenlange inzet. 

 

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

Op het Uur U zouden we nog 1 extra lesgever en een toezichthouder voor het banen-zwemmen 

kunnen gebruiken. 

 

Cursussen 



Andie Zonneveld en Jouayria Jaghdoufi doen momenteel nivo 2. Pim Hendriks, Maarten van Dijk en 

Jan Pieter Bal doen momenteel nivo 2 verkort. 

Mary Hoogenes is geslaagd voor nivo 2. 

We willen in 2020 weer proberen enkele mensen op cursus te krijgen.  

In 2019 hebben we voor het kader een etentje in het clubhuis georganiseerd. Het was goed bezocht 

en gezellig, er werd ook inhoudelijk eea besproken. Iets om jaarlijks te blijven doen. 

En we hebben een interne bijeenkomst georganiseerd om te praten over de nieuwe ontwikkelingen, 

afspraken te maken met elkaar over bv bijhouden vorderingenlijst. 

We hebben in 2019 stuurkaarten aangeschaft, waar door enkele lesgevers en tijdens het afzwemmen 

prettig mee gewerkt wordt De uurleiders proberen het gebruik hiervan te stimuleren. Wellicht dat 

we voor het gebruik hiervan nog een workshop gaan organiseren.  

Het diplomazwemmen is nu alleen nog voor SuperSpetters, er is geen ABC meer. Het draaiboek 

hiervoor wordt steeds completer en makkelijker uit te voeren. 

 

Resultaten 

Op vrijdag tijdens het lesuur ligt het bad vol, de wachtlijst is ca 1 jaar. 

Op zaterdag in de Planeet liggen beide uren goed gevuld. Er zijn korte wachtlijsten. 

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, omdat we de eerstvolgende begin januari 

2020 hebben gepland. Die ene keer hebben de volgende aantallen kinderen hun diploma gehaald: 

ZV 1: 8 

ZV 2: 6 

ZV 3: 5 

En we hebben 4x voor SuperSpetters afgezwommen:  54  kinderen kregen hun SuperSpetters-

diploma. 

 

In november 2019 zijn we weer getoetst door de KNZB en hebben we weer een positieve 

beoordeling gekregen om verder te mogen met het SuperSpetters-programma. 

 

Evenementen en activiteiten 

De laatste les voor de zomervakantie mochten de ouders in de Planeet meezwemmen met de 

kinderen in hun badje. Zo kunnen de ouders ervaren wat de kinderen allemaal moeten doen en 

kunnen de lesgevers de ouders instrueren hoe ze in de vakantie hun kinderen GOED kunnen helpen 

hun slag te verbeteren. Dit mede omdat we vaak zien dat na de vakantie de kinderen opeens een 

compleet verkeerde slag hebben aangeleerd. 

In het Boerhaave mochten de kinderen vrij zwemmen. 

 

Overig 

 



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

ontzettend bedanken voor hun inzet. 

 

Leszwemcommissie: 

Sabine Roozen, Sanne Ooms, Annelies Mosterd, Kitty Ungureanu, Mary Hoogenes en Harrie van 

Geldorp 

 

 

 

 

 


