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Jaarverslag elementair zwemmen 2021 
 
 
De eerste helft van het vorig seizoen verliep niet helemaal naar wens. Door corona hebben 
de kinderen geen zwemles gehad in de periode van november tot en met maart. Daarna 
mochten de kinderen van SuperSpetters weer starten. De kinderen van zwemvaardigheid en 
brevet moesten nog wat langer wachten, omdat ze boven de 12 jaar zijn. 
 
Gedurende het seizoen waren er ongeveer 10 kaderleden op de maandagavond bij 
SuperSpetters, zwemvaardigheidzwemmen en de brevetten. Aan het einde van het seizoen 
zijn er ook twee vrijwilligers bijgekomen. Wij zijn hier ontzettend blij mee!  
 
Aan het einde van het seizoen was er een wachtlijst. Dit kwam, omdat de zwemlessen een 
tijdje stil hadden gestaan en de kinderen hierdoor niet door konden schuiven naar het 
volgende badje. Bij de start van het nieuwe seizoen zijn hier nog een aantal nieuwe 
aanmeldingen bijgekomen die wij op de wachtlijst moesten zetten. In september hebben wij 
direct een nieuwe groep kunnen laten starten met de zwemlessen. Hierdoor was de 
wachtlijst zo goed als weggewerkt. 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.  
 
Wij hebben in 2021 geen jaarlijkse controle gehad van de KNZB in verband met corona. Dit 
zal nog op een later moment plaatsvinden, wanneer alles weer een beetje op de rit is. 
 
In 2021 hebben er in totaal 15 kinderen afgezwommen voor het SuperSpetters diploma. 8 
kinderen in mei en 7 kinderen in oktober. Er hebben in september 11 kinderen 
afgezwommen voor een zwemvaardigheid diploma.  
 
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 2021 veel nieuwe aanmeldingen gehad voor SuperSpetters. Deze kinderen 
kwamen van andere verenigingen, omdat de zwemlessen daar niet meer doorgingen. Ook 
zijn de wachtrijen bij andere zwemscholen en verenigingen langer, waardoor kinderen en 
ouders naar ons toe komen. 
 
Controle KNZB: 
In 2021 hebben wij geen jaarlijkse controle gehad van de KNZB. Dit zal op een later moment 
plaatsvinden, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. 
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Nascholing: 
In het najaar van 2021 en begin 2022 hebben wij met de kaderleden een online nascholing 
gevolgd. Hier hebben wij licentiepunten voor gekregen die nodig zijn om het diploma te 
behouden.  
 
In 2021 zijn er drie kaderleden gestart met de opleiding niveau 2. Alle 3 de kaderleden zijn 
hiervoor geslaagd. Ook zijn de nieuwe twee vrijwilligers gestart met de opleiding niveau 2 en 
zijn hier nog mee bezig. 
 
Kaderleden: 
Wij hebben er twee nieuwe kaderleden bijgekregen afgelopen seizoen namelijk Brenda van 
Drunen en Desiree Geritz. Zij geven op de maandagavond les aan de groep die zwemt voor 
het SuperSpetters diploma. Brenda en Desiree wij zijn hartstikke blij dat jullie het kaderteam 
zijn komen versterken! Daarnaast zijn wij natuurlijk ook hartstikke blij met het kaderteam 
wat er nog steeds elke maandag met plezier staat. 
 
 
Coördinator Elementair Zwemmen 
Suzanne Weiland 
 
 
  


