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Vorig seizoen verliep naar wens. Er waren ongeveer 10 kaderleden op de maandagavond bij 
SuperSpetters, zwemvaardigheidzwemmen en de brevetten. We willen graag extra kaderleden 
erbij, omdat het soms lastig is om alle badjes van een kaderlid te voorzien.  
 
Aan het einde van het seizoen was er geen wachtlijst meer. Aan het begin van het nieuwe 
seizoen hebben we wel een aantal nieuwe aanmeldingen gehad. In de loop van het seizoen 
zijn er ook nog nieuwe leden bij gekomen. Er zijn ook een aantal afmeldingen geweest door 
verhuizingen etc. 
Het is wel noodzakelijk dat nieuwe leden blijven komen voor in  het ondiepe badje om te 
zorgen dat de afdeling diplomazwemmen blijft groeien. 
 
Maart 2019 hebben wij de jaarlijkse controle gehad van de KNZB. Er wordt dan gekeken of 
wij volgens de richtlijnen lesgeven. De controle was goed en we hebben het certificaat 
ontvangen. Er moesten nog wel een aantal punten toegevoegd/verplaatst worden op de 
website. 
 
in 2019 hebben er in totaal 7 kinderen afgezwommen voor het SuperSpetters diploma. In 
maart waren dit twee kinderen die nog gezwommen hebben voor het oude C diploma. In 
oktober waren dit 5 kinderen.  
 
Na het afzwemmen heeft, zoals eigenlijk elk jaar, een aantal leden besloten te stoppen. Dit 
komt voornamelijk, omdat kinderen ook andere sporten willen doen na de zwemlessen, zoals 
hockey en voetbal. Sommige kinderen gaan wel door voor het zwemvaardigheidsdiploma. 
 
Er is in de regio en op scholen veel positieve mond tot mond reclame voor onze vereniging. 
Hierdoor hebben we toestroom van nieuwe leden.  
 
Wij hebben in 2019 veel nieuwe aanmeldingen gehad voor het zwemvaardigheid zwemmen. 
Deze kinderen kwamen van andere verenigingen, omdat de zwemlessen daar niet meer 
doorgingen. Er zwemmen momenteel 13 kinderen voor het zwemvaardigheidsdiploma.  
 
Ook hebben wij in 2019 3 nieuwe aanmeldingen gehad voor het volwassenen zwemmen. Hier 
zwemmen 6 personen in de baan.  
 
Controle KNZB: 
Op 2 maart 2020 hebben we de jaarlijkst controle gehad van de KNZB. De controleur van de 
KNZB kwam langs om de lessen te bekijken en met Suzanne te praten over de gang van 
zaken. Ze was erg enthousiast en we hebben een voldoende gehaald. Ze vond dat er met 
plezier werd lesgegeven en dat de kinderen het ook erg naar hun zin hadden. We hebben het 
certificaat binnen en mogen nu weer een jaar lang het SuperSpetters diploma uitgeven. De 
punten op de website hebben we aangepast/verplaatst en hebben hier nu een 10 voor gehaald. 
 
Nascholing: 
Dit seizoen hebben we geen nascholing gedaan met onze groep vrijwilligers. De 
SuperSpetters dag heeft in 2019 niet plaatsgevonden. Waarschijnlijk wordt deze in het najaar 
van 2020 gegeven. Wij willen hier dan met het kader naartoe, zodat we de punten halen om 
ons diploma te houden. 
 
 
 
 
 
 
 



Kaderleden: 
Manon Groepenhoff is op de maandag avond tijdens het zwemvaardigheidzwemmen erbij 
gekomen als kaderlid. Dit vinden wij erg fijn! 
 
Ernst-Jan Beijer is gestopt met zwemles geven vanaf 30 maart 2020. Hij is verhuisd en de 
afstand is te groot om nog zwemles te blijven geven. Het afscheid heeft niet plaatsgevonden 
in verband met sluiten van de zwembaden door de Corona crisis. 
Er is hier hoogstwaarschijnlijk al een vervanger voor gevonden. 
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