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Welkom bij de basiszwemgroep!! 

 

Met deze informatiebrief willen wij u hartelijk welkom heten binnen onze club en u 

wegwijs maken met de regels en werkwijze binnen onze zwemgroep. Indien u na het 

lezen van deze brief of in de toekomst vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd bij ons 

terecht. basiszwemgroep@ez-pc.nl is het E-mail adres waarop u mij kunt bereiken. 

Mijn naam is Aviva van Campen en ik ben de hoofdtrainster van de basiszwemgroep. 

Binnen ons team werken wij met enthousiaste vrijwilligers, die wij kaderleden noemen. 

Zij zijn te herkennen aan onze bedrijfskleding. Als erkend leerbedrijf leiden wij o.a. 

kader op en zijn er stagiaires aanwezig die hun maatschappelijke stage bij ons 

vervullen. 

Waar staan we voor 

EZ&PC is een door de Nationale Raad Zwemveiligheid (NRZ) gelicenseerde  

vereniging. Deze licentie geeft ons het recht om de nationale zwemdiploma’s te 

mogen uitgeven. Wij, als kader, hebben als hoofdtaak uw kind vaardigheden aan te 

leren zodat zij de volgende diploma’s kunnen halen: 

- Diploma C 

- Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 

- Survival 1, 2, en 3 

- Waterpolo vaardigheden 1, 2 en 3 

- Snorkelen 1, 2 en 3 

- Wereldzwemslagen 1, 2 en 3 

Dit proberen wij op een gezellige, uitdagende en sportieve manier te bewerkstelligen. 

Agenda / jaarplanning 

In de jaar agenda worden alle belangrijke zaken opgenomen zodat u van tevoren kunt 

zien wanneer het bijv. “gekleed zwemmen” is. Deze agenda wordt via email naar u 

opgestuurd. Als hiervan afgeweken wordt, zal ik u dat via email laten weten. 

We werken binnen onze lessen met een jaarplanning. In deze planning staat een 

onderwerp voor de les centraal, zodat alle vaardigheden die nodig zijn voor het 

diplomazwemmen meerdere keren aan bod zijn gekomen. Ook zullen wij maandelijks 

een thema les verzorgen om afwisseling binnen ons programma te geven, maar ook 

om de kinderen met andere vaardigheden kennis te laten maken. 

Lestijden 

De lestijden zijn als volgt: 

Donderdag  17:30 – 18:15 uur 

Zaterdag 16:00 – 16:45 uur  |  16:45 – 17:30 uur  |  17:30 – 18:15 uur 
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Voor het afmelden van lessen kunt u een email sturen naar het basiszwemgroep email 

adres (basiszwemgroep@ez-pc.nl). Als uw kind voor langere tijd niet kan komen, wilt u 

ons hiervan dan op de hoogte brengen? 

Aankomst zwembad 

Bij binnenkomst wachten we aan de rechterkant bij de schuifdeuren. Vijf minuten voor 

aanvang van de lessen mogen we doorlopen naar de kleedkamers.  

Omkleden en douchen 

Er zijn een aantal afspraken voor het omkleden: 

- De heren dienen geen gebruik te maken van de dames kleedkamer. Wanneer 

een vader/verzorger zijn dochter moet helpen met omkleden, dan kan dat in de 

heren kleedkamer of in de wisselcabines. 

- De dames dienen geen gebruik te maken van de heren kleedkamer. Wanneer 

een moeder/verzorgster haar zoon moet helpen met omkleden, dan kan dat in 

de dames kleedkamer of in de wisselcabines. 

Voor aanvang van de lessen wordt er eerst gedoucht. Na het douchen geeft het kader 

aan wanneer er doorgelopen mag worden naar de plek waar de lessen beginnen. Als 

uw kind niet weet waar haar/zijn groep is, kan dat altijd aan het kader gevraagd 

worden. 

Aanwezigheid in de zwemzaal 

Tijdens de twee proeflessen van uw kind bent u van harte welkom om plaats te nemen 

in de zwemzaal. Daarna wil ik u vriendelijk verzoeken niet meer aanwezig te zijn in de 

zwemzaal. Uitzondering hierop is wanneer kinderen een medische indicatie hebben 

waarbij wij de verantwoordelijkheid niet kunnen en willen dragen. Zijn er medische 

zaken die wij als kader moeten weten, dan kunt u deze vermelden bij uw inschrijving 

als lid op onze website of geeft dit door aan de hoofdtrainster. 

Kijkdagen 

Tijdens de kijkdagen kunt u wel in de zwemzaal aanwezig zijn. Ook heeft u dan de 

gelegenheid om de hoofdtrainster of kader over de vorderingen van uw kind te 

spreken. 

Diplomazwemmen 

Gedurende het jaar zal er een scoringslijst van uw kind bijgehouden worden. Aan de 

hand van deze scoringslijst kunnen wij zien of uw kind al dan niet kan afzwemmen. Het 

is mogelijk om tweemaal per jaar af te zwemmen. Dit zal plaatsvinden rond de maand 

december en juni. Voor het diplomazwemmen gelden de volgende kledingeisen: 
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Zwemdiploma C 

• Badkleding 

• Shirt, blouse of hemd met lange 

mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels 

• Jas met lange mouwen 

• Schoenen 

 

Zwemvaardigheid 1/2/3 

• Badkleding 

• Shirt, hemd of blouse met lange 

mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels 

• Schoenen 

Survival 

Basis kledingpakket 

Lange broek, shirt of blouse met lange mouw. 

Uitgebreid kledingpakket 

Survival 1: Lange spijkerbroek, shirt of blouse met lange mouw en schoenen. 

Survival 2: Lange broek, shirt of blouse met lange mouw, (regen)jas en schoenen. 

Survival 3: Lange broek, shirt of blouse met lange mouw, trui, (regen)jas en 

schoenen 
 

Deze kledingeisen gelden ook voor het “gekleed zwemmen”. 

Contact 

Voor aanvang van de lessen kunnen korte, dringende vragen worden beantwoord. Via 

email (basiszwemgroep@ez-pc.nl) ben ik ook altijd te bereiken en zal ik zo spoedig 

mogelijk uw email beantwoorden. 

De belangrijkste regels 

1. Veiligheid is erg belangrijk: rustig lopen langs het zwembad. 

2. Na afloop van de les kan er gedoucht worden, maar alleen kort. Er is in totaal 15 

minuten beschikbaar voor douchen én aankleden na de les. 

3. Het gebruik van mobiele telefoons in de kleedkamers is niet toegestaan. 

4. Fotograferen en filmen mag uitsluitend na toestemming van het kader. U mag 

alleen uw eigen kind fotograferen en filmen. 

5. Adreswijzigingen (ook email-adreswijzigingen) moeten zo snel mogelijk aan ons 

worden doorgegeven. 

6. Wanneer uw kind jarig is en graag wil trakteren, graag even voor de les 

doorgeven.  

7. De vereniging is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw 

eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om het zwembad.  

Lid worden 

Lid worden van de vereniging kan via onderstaande link en moet voorafgaand aan de 

proeflessen worden gedaan, zodat uw kind verzekerd is: 

https://ez-pc.nl/vereniging-ezpc/lid-worden/ 
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Na twee proeflessen volgt de definitieve inschrijving en begint het afschrijven van de 

contributie. Het bewijs van inschrijving ontvangt u via email van de ledenadministratie. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzeggen van het 

lidmaatschap kan voor 1 juni middels een bericht naar de ledenadministratie: 

ledenadministratie@ez-pc.nl. Ook voor vragen en wijzigingen omtrent inschrijving en 

lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. 

 

 

Veel plezier bij onze vereniging! 

Het team van de basiszwemgroep 

 


