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Voorwoord 

Voor je ligt het beleidsplan van de Stichting Zwemschool Waterrijk.  
In dit beleidsplan kun je lezen hoe ons zwemprogramma is opgebouwd, wat onze kernwaarden zijn, 
onze doelstelling en onze visie is.  
Het beleid is in eerste instantie bestemd voor de Stichting en haar vrijwilligers. Jaarlijks wordt het 
beleidsplan getoetst en zo nodig aangepast. Dit beleidsplan is opgemaakt in januari 2021. 

 
Als bestuur en vrijwilligers van de Zwemschool Waterrijk leveren wij kwalitatief goed zwemonderwijs 
en dat willen wij ook graag in de toekomst blijven bieden. Wij vinden het van groot belang dat er een 
goed passend beleid is en wij zien dan ook toe op de uitvoering daarvan. Daarnaast stellen wij hoge 
eisen aan de zwemlessen en streven wij er naar de kwaliteit van de lessen te blijven verbeteren. Dit 
bereiken wij door met elkaar de dialoog aan te gaan, door de lessen te evalueren en kritisch naar ons 
handelen te blijven kijken.  
 
Wij zijn aangesloten bij ENVOZ, een opleidingsinstituut voor de Nederlandse zwembranche. 
Daarnaast geven zij zwemdiploma’s uit die internationaal erkend zijn door de Internationale 
Federatie van Swimming Teachers Associations (IFSTA). Tijdens het diplomazwemmen worden wij 
door een afgevaardigde van ENVOZ beoordeeld.  
 
Met betrekking tot onze zwemschool zijn de volgende protocollen opgesteld die voor eenieder via de 
website ter inzage zijn: 

• Intake en start zwemles 

• Aanname leerling 

• Gedragscode instructeur 

• Gedragscode ouders 

• Geen klik leerling - instructeur 
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming verlangt dat iedere organisatie de verwerving, het 
gebruik, het beheer van Persoonsgegevens en de verantwoordelijkheden daaromtrent heeft 
geregeld conform de eisen van de AVG. Het bestuur heeft de wijze waarop de zwemschool omgaat 
met persoonsgegevens vastgelegd in het document Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
de daarin verwezen andere documenten die tezamen het beleid vormen van de zwemschool inzake 
de omgang met Persoonsgegevens van de leden.  
Voor de inhoud van dit document wordt verwezen naar de website van onze Stichting. 

Met dit beleidsplan geven wij inzicht in het volgende: 

• Missie & visie van de stichting; 

• Huidige situatie van de stichting; 

• Toekomst van de stichting; 

• Organisatie van de stichting; 

• Financiën van de stichting. 
 
Wij wensen je veel leesplezier. 
 
Met sportieve zwemgroet, 
 
Het bestuur  
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Inleiding 

Het bestuur wil graag duidelijkheid geven aan de leden en overige betrokkenen (lees: ouders/ 
verzorgers, sponsors, donateurs, etc.) wat wij als stichting belangrijk vinden, waar we naar toe willen 
en welke maatregelen we willen nemen om onze doelstelling te bereiken. 
 
Wij staan voor een kwalitatief goede zwemopleiding voor het gehandicapte kind. De kosten voor een 
gezin met een gehandicapt kind kunnen fors zijn. Ons uitgangspunt is dat de zwemlessen betaalbaar 
blijven voor eenieder. Door beleid af te stemmen op dit uitgangspunt kunnen er onderbouwde 
keuzes worden gemaakt en beslissingen worden genomen. Belangrijk is gerichte acties te laten 
plaatsvinden om de in dit plan beschreven doelstelling te kunnen realiseren. De doelstelling moet 
wel realistisch en haalbaar zijn.  
 
 ‘Denken in mogelijkheden’ is al jaren ons credo. Door te denken in mogelijkheden maak je meer 
mogelijk. Dat is precies wat we graag willen; door mogelijkheden op maat te creëren bied je het 
gehandicapte kind een passende zwemopleiding met als doel het behalen van een zwemdiploma.  
 
De zwemlessen worden iedere zaterdagochtend gegeven in zwembad De Lunet in Naarden. De 
zwemlessen zijn voor kinderen met een motorische en vaak ook verstandelijke handicap. Een groep 
deskundige vrijwilligers geeft iedere zaterdag vol toewijding, liefde en geduld les aan het 
gehandicapte kind. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van zwemattributen en spelelementen. 
  
Onze zwemschool biedt de mogelijkheid om het internationaal erkende ENVOZ zwemABC-survival te 

behalen. Bovendien kan er bij ons gezwommen worden voor de ENVOZ-diploma’s Snorkelen 1-2-3 en 

voor de ENVOZ zwemsurvival diploma’s. De laatste diploma's zijn gericht op noodsituaties, zoals 

ongewild te water raken bij bijvoorbeeld het om- of lek slaan van een boot, van een surfplank 

afvallen en kwijtraken etc.  Verder verzorgen wij In groepsverband sportief en uitdagend zwemmen. 

Samen gaan we iedere week een nieuwe uitdaging aan. Duik en survivaloefeningen worden 

afgewisseld met spellen als waterpolo, korfbal, estafette Ook wordt er in spelvorm gewerkt aan 

conditie en snelheid. Het A en B diploma zijn dan ook vereist. We halen hier geen diploma’s. Plezier 

staat voorop. Dit geldt ook voor het banenzwemmen. In ons 25 meter bad is het heerlijk banen 

zwemmen. Je kunt recreatief zwemmen of doelgericht trainen voor bijvoorbeeld een 

afstandsdiploma. 

 
Speciaal voor onze sporters is het zwemwater extra verwarmd tot 30 graden! Er is een tillift en een 
doucherolstoel waar de zwemmer gebruik van kan maken voor en na de zwemles. 
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1. Missie en visie 

Stichting Zwemschool Waterrijk vindt het belangrijk dat een kind met een handicap een 
zwemdiploma kan halen. Dit in het kader van gezondheid, veiligheid en het sociale aspect van 
sporten. Daarom bieden wij deze sporters diverse zwemopleidingen en zwemactiviteiten aan. De 
ervaring leert dat zwemmen met een handicap heel goed mogelijk kan zijn. 
 
Aspecten als wederzijds respect, individuele aandacht, mentaliteit en discipline krijgen continue de 
aandacht. Ook het sociale aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Je kunt hierbij denken aan de 
omgang met elkaar, samen iets willen bereiken, als team presteren en vrienden maken. Dit loopt als 
een rode draad door ons zwemprogramma heen.  
 

1.1  Doelstelling 

De stichting heeft ten doel: 
a. het bevorderen van het beoefenen van de zwemsport door mensen met een 
handicap; 
b. het aanbieden van een zwemopleiding aan kinderen met een handicap; 
c. het verrichten van alle verdere handelingen, en verder alles dat met een en 
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

 
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

a. het verzorgen van een heldere communicatie via verschillende kanalen, 
waaronder een eigen internetsite; 
b. middel van het actief benaderen van de doelgroep; 
c. het werven, opleiden en inzetten van vrijwilligers; 
d. het aanbieden van eigentijds les- en activiteitenprogramma aan de doelgroep; 
e. het huren van een zwembad; 
f. alle andere wettige middelen, die het doel bevorderen. 
 

1.2 Strategie 

Uitgangspunten voor het hierboven omschreven doel zijn: 
 

• Werken aan informatie en communicatie door gebruik van social media, actuele website, 
communicatie met relevante instanties; 

• Met gebruik van marketing- en public relations activiteiten wil de Stichting Zwemschool  
Waterrijk haar naamsbekendheid verbeteren ter werving van sporters, vrijwilligers en 
fondsen; 

• Om de zwemlessen betaalbaar te houden en de continuïteit te waarborgen heeft 
fondsenwerving een hoge prioriteit. Om dit te realiseren zal de Stichting diverse instanties 
aanschrijven, zichtbaar zijn op ‘goede doelen markten’, flyeren, etc. 

• Ook heeft het werven van vrijwilligers een hoge prioriteit. We willen voorkomen dat 
kinderen meer dan een jaar op de wachtlijst staan. 
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2. Historie 

De Stichting is ontstaan vanuit de Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi-en Eemland. Onder deze 
Stichting was zowel het paardrijden voor valide en invalide ruiters als het zwemmen voor 
gehandicapten ondergebracht.  Het onderdeel Zwemmen is in het verleden ontstaan op initiatief van 
de heer Cramer, voormalig burgemeester van Naarden.  In 1962 werd een zwemfeest voor ongeveer 
90 kinderen met een handicap georganiseerd. Dit zwemfeest was een zo groot succes, dat het een 
jaarlijks terugkerend evenement werd. Legerplaats Crailo bood de zwemmers destijds onderdak en 
verzorgde eveneens de maaltijden.  
  
In september 1965 werd de zwemgroep van Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland 
opgericht. De club begon met 16 leerlingen die één uur les kregen. Vanaf 1963 was mevrouw A. de 
Koo betrokken bij de zwemlessen voor het gehandicapte kind. Zij had de overtuiging dat kinderen 
met een handicap een zwemdiploma konden halen. Na veel voorbereidend werk startte in 1965 
onder haar leiding de zwemclub. Door de jaren heen wist zij vele nationale en internationale prijzen 
met haar zwemmers te winnen. Zij heeft de zwemopleiding door de jaren heen doorontwikkeld en 
samen met een groep vrijwilligers (werkgroep en instructeurs) heeft zij vele kinderen naar het 
zwemdiploma gebracht. In 2018 besloot zij met pensioen te gaan. Op dat moment was zij 74 jaar en 
is ze 55 jaar de drijvende kracht geweest achter de zwemopleiding. Omdat de bedrijfsvoering van de 
manege en het verzorgen van de zwemlessen twee geheel verschillende takken van sport zijn met 
een geheel ander risicoprofiel is in overleg met het bestuur van de St. Sportclub Gehandicapten Gooi- 
en Eemland besloten het onderdeel Zwemmen zelfstandig in een nieuwe stichting voort te zetten. 
Op 30 januari 2020 is de Stichting Zwemschool Waterrijk opgericht. 

3. Huidige situatie 

De Stichting Zwemschool Waterrijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum 
onder nummer 77179579 De Stichting is op verschillende manieren bereikbaar namelijk: 
 

• Telefoon:  +31 62 1453 188  

• Email:   info@zwemschoolwaterrijk.nl 

• Facebook:  https://www.facebook.com/zwemschool/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/zwemschoolwaterrijk/ 

Het aantal leden van de Stichting fluctueert tussen de 55 en 65 sporters. Wij hanteren een wachtlijst 
van leerlingen en streven ernaar om niet meer dan 10 kinderen op de wachtlijst te hebben.  Wij 
hebben jarenlange ervaring in zwemles geven. Het gemiddelde aantal jaren lesgeven van het aantal 
vrijwilligers in het huidige team ligt op 16 jaar. De vrijwilligers zijn opgeleid en bevoegd om les te 
geven. Drie vrijwilligers zijn opgeleid tot allround zwemonderwijzer. Zij beslissen of de kinderen 
voldoen aan de exameneisen van het zwemdiploma om deel te kunnen nemen aan het afzwemmen.   
 

3.1  Bij- en nascholing vrijwilligers 

Door de overkoepelende zwemorganisaties worden extra kwaliteitseisen gesteld aan het vrijwillig 
kader. Voor onze Stichting heeft dat tot gevolg dat een investering noodzakelijk is voor 
deskundigheidsbevordering en diplomering van onze vrijwilligers.  
 

https://www.facebook.com/zwemschool/
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Zo hebben de instructeurs de opleiding Leszwemmen niveau 2 gevolgd bij de NPZ/NRZ, trainingen op 
het gebied van ‘leren door spelen’, ‘materiaal als uitdaging’, ‘gedragsstoornis Autisme’, ‘verdiepende 
module gedragsstoornis autisme’ en de reanimatiecursus. 
Jaarlijks volgen de drie opgeleide zwemonderwijzers herhalingscursussen in het kader van hun rol en 
taak als zwemonderwijzer. 
 
Jaarlijks volgen alle instructeurs de reanimatiecursus. Daarnaast kunnen er trainingen gevolgd 
worden die relevant zijn voor de zwemopleiding. Te denken valt aan training op het gebied van het 
uitleren van de zwemvaardigheden evenals training op het gebied van omgang met kinderen die een 
gedragstoornis hebben. 
 
Veiligheid is belangrijk en daarom is een jaarlijkse cursus acute zorgverlener voor drie vrijwilligers 
verplicht. Voor alle vrijwilligers wordt jaarlijks een reanimatiecursus verplicht gesteld. 
 

3.2 Accommodatie 

De stichting maakt gebruik van gehuurde ruimte in het zwembad de Lunet in Naarden, exploitant is 
Sportfondsen B.V. Het aantal weken huur van deze ruimte wordt jaarlijks gespecificeerd en 
contractueel vastgelegd. Per maand wordt de huur in rekening gebracht. 
 

3.3 Activiteiten 

De komende drie jaren is het bestuur voornemens om naast de zwemlessen, per seizoen de 
navolgende zwemactiviteiten te laten plaatsvinden: 
 

1. ENVOZ Proef-en Diplomazwemmen; 
2. ENVOZ Afstandszwemmen; 
3. Banen Zwemmen; 
4. Sportief Zwemmen; 
5. Meezwemochtend; 
6. Zeskamp. 

 
Het streven is om eens in de vier jaar ook Sponsor Zwemmen te laten plaatsvinden. Dit gebeurt 
onder toezicht van vrijwilligers. 
 
De lessen worden verzorgd door opgeleide zweminstructeurs die als vrijwilliger in dienst zijn van de 
stichting. 
 
De zwemopleidingen zijn bedoeld voor sporters met een handicap in de leeftijd 5 tot 18 jaar, met 
dien verstande dat de sporter een ontwikkelingsleeftijd van tenminste 5 jaar heeft en zicht heeft op 
het behalen van een zwemdiploma.  
 
Ad 1. Het proef-en diplomazwemmen vindt plaats aan het einde van de zwemopleiding van de 
sporter. Na het behalen van het diploma, kan de leerling doorstromen naar het volgende diploma. 
 
Ad 2. Het afstandszwemmen wordt georganiseerd voor de zwemmers van het Banen Zwemmen, 
Sportief Zwemmen, Snorkelen en Survival Zwemmen. Er kan gezwommen worden voor de afstanden 
400, 600, 800 en 1000 meter. Per afstand valt er een medaille te verdienen. 
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Ad 3. Het Banen Zwemmen is voor (jong)volwassen sporters met een handicap die in het bezit zijn 

van minimaal de zwemdiploma’s A en B. Er kan recreatief gezwommen worden of doelgericht 

getraind worden voor bijvoorbeeld een afstandsdiploma.  

 
Ad 4. Het Sportief Zwemmen is voor sporters vanaf 15 jaar die in het bezit zijn van minimaal de 
zwemdiploma’s A en B. Er wordt een sportief en uitdagend programma aangeboden. Duik en 
survivaloefeningen worden afgewisseld met spellen als waterpolo, korfbal en estafette. Ook wordt er 
in spelvorm gewerkt aan conditie en snelheid.  
 
Ad 5. De Meezwemochtend vindt plaats op de zaterdagochtend in de week van carnaval. Tijdens 

deze les mag één ouder mee met de zwemles. Tijdens deze les is iedereen gekleed in nachtkledij. 

Ad 6.  De zeskamp vindt jaarlijks als afsluiting plaats aan het einde van het zwemseizoen. Onder 

begeleiding van de vrijwilligers van de Stichting, kunnen alle sporters een zestal spellen in het water 

doorlopen. Aan het einde van de zeskamp ontvangt iedere deelnemer een vaantje. 

4. Toekomst 

De Stichting wil ook in de toekomst een zwemschool zijn voor sporters met een handicap waar zij op 

een veilige en verantwoorde manier zwemdiploma’s kunnen halen. Tevens blijven wij ernaar streven 

dat ook volwassen sporters met een handicap bij ons kunnen blijven zwemmen.  Om de continuïteit 

te waarborgen zijn de financiën en het aantal vrijwilligers van belang. Wij zullen nieuwe instructeurs 

blijven werven d.m.v. gebruik van vacaturebanken, social media, mond op mondreclame, flyeren op 

markten, braderieën, onderwijsinstellingen, gezondheidsinstellingen etc.  We zullen ook blijven 

werken aan fondsenwerving. Tevens blijven wij onze Stichting onder de aandacht brengen van 

organisaties die Stichtingen ondersteunen door middel van het doneren van materialen. 

5. Organisatie 

Onze Stichting bestaat uit een bestuur en een team van vrijwilligers. In totaal werken er 15 

vrijwilligers binnen onze Stichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur 

Vertrouwenspersoon 

Webmaster            

Intaker 

 

Penningmeester Secretaris Voorzitter 

Instructieteam  

 

aansturing 
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5.1  Bestuur 

Bestuurders van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Het bestuur van 
de stichting is als volgt ingericht: 
 
Voorzitter:   Alice Vendrig 
Secretaris:   Bouke Meijlink 
Penningmeester: Robert Vendrig 
 
Het bestuur bestaat in de basis uit 3 personen. Naar behoefte eventueel uitgebreid met 1 of 
meerdere algemene leden. 
 
Het bestuur vergadert 3x per jaar. Verder vergadert het bestuur indien de voorzitter hiertoe het 
initiatief neemt, of indien andere bestuursleden hierom verzoeken. Het besprokene wordt 
vastgelegd in de notulen.  
Voor meer informatie met betrekking tot bevoegdheden en taken van bestuursleden wordt 
verwezen naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Zwemschool Waterrijk. 
 

5.2  Vrijwilligers 

Vrijwilligers van de Stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen geldelijke vergoeding.  Na de 
zwemlessen is er voor iedere zwemvrijwilliger een eenvoudige lunch. Tijdens de lunch bespreken de 
instructeurs de ochtend en andere relevante zaken.  
 
Het aantal vrijwilligers dat werkzaam is binnen de Stichting is 15. Deze groep is als volgt 
onderverdeeld: 
 

• 10 instructeurs; 

• 3 bestuursleden, waaronder 1 instructeur; 

• 1 vertrouwenspersoon 

• 1 vrijwilliger algemene zaken 
 

5.4  Intaker 

De intaker inventariseert de mogelijkheden voor een kind om bij zwemschool Waterrijk te komen 
zwemmen. Zij Is eerste contactpersoon voor nieuwe zwemaanvragen.  
 
Voor meer informatie met betrekking tot bevoegdheden en taken van de Intaker wordt verwezen 
naar het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Zwemschool Waterrijk. 
 

5.5  Webmaster 

De webmaster beheert de website. Zij ziet erop toe dat deze beschikbaar en bereikbaar is en beheert 
de structuur van de website.  
Voor meer informatie met betrekking tot bevoegdheden en taken van de Webmaster wordt 
verwezen naar het Huishoudelijk Reglement van de Stichting Zwemschool Waterrijk. 
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5.6  Vertrouwenspersoon 
 
Wij vinden het belangrijk dat een kind kan sporten in een omgeving die vrij is van pesten, vernieling, 
diefstal, discriminatie, seksueel gerichte aandacht enz. Signaleer je dergelijk gedrag dan is het fijn dat 
je er met iemand over kunt praten, een vertrouwenspersoon. 
 
De vertrouwenspersoon treedt op als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon van onze 
zwemmers, ouder(s)/verzorger(s) en andere belanghebbenden binnen onze zwemschool. Via onze 
website kan contact met haar worden opgenomen. 

6. Financiën 

Kosten voor de zwemschool worden betaald vanuit de begroting. De jaarlijks terugkerende uitgaven 
en reserveringen voor incidentele uitgaven worden in de begroting opgenomen. Specifieke en/of 
incidentele uitgaven worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur.  
 
De kosten voor het zwemmen bedragen € 90,75 per kwartaal. Wij werken met een automatisch 
incasso. De inning van de contributie vindt plaats op de 25ste dag voorafgaand aan de maand van het 
volgende kwartaal. 
 
De stichting werkt aan het genereren van extra inkomsten zoals subsidies, giften en donaties, 
sponsoring etc. Gegenereerde gelden en/of diensten zorgen voor een financieel gezonde Stichting en 
hierdoor kunnen we de benodigde kwaliteit aan de sporters blijven aanbieden. 
De extra inkomsten kunnen o.a. dienen voor aanschaf lesmateriaal ten behoeve van de 
zwemopleidingen, evenals voor bij- en nascholing van de vrijwilligers, aanschaf en onderhoud tillift, 
prijzen en presentjes, promotiemateriaal, kleding instructeurs, etc. Verwezen wordt naar de website 
waarop, indien gewenst, sponsoren vermeld staan evenals waaraan geschonken gelden besteed zijn. 
 
 
6.1 Beheer en vermogen 
Het streven van de stichting is te bouwen aan een vermogen, niet als doel op zich maar dat dient als 
buffer voor tegenvallende opbrengsten. 
 
De Stichting beheert een bankrekening Nl34RABO0351059903 t.n.v. Stichting Zwemschool Waterrijk 
te Kortenhoef. 
 
Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari tot 31 december) worden door de 
penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit wordt de jaarrekening over het betreffende boekjaar 
opgesteld.   
 

6.2 Jaarverslag en begroting 

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de 
besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat 
tevens de jaarrekening. Daarnaast stelt het bestuur een begroting op voor het volgende jaar. Op deze 
wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur beoordeelt en 
controleert de stukken en keurt de stukken goed middels ondertekening.  


