
 

 

 

ZWEMVERENIGING ”ANIMO” opgericht 1941 
FORMinfoENVOZ2023 

INFORMATIE, Rotterdam 01-01-2023 

L.S, Aan deze zijde en de achterkant wat informatie over onze zwemvereniging, 

INFORMATIE OVER ONZE CLUB, 

Wij geven alleen les in het “Oostelijk zwembad” aan de Gerdesiaweg 480 3061 RA Rotterdam 

• Onze vereniging stelt zich ten doel elementair zwemles te geven. 

• Wij zijn aangesloten bij de stichting ENVOZ en geven les voor het behalen van de internationale 

erkende diploma,s A, B, C 

• Op dit moment geven wij les aan kinderen vanaf 4 jaar tot 12 jaar voor de eerste 3 diploma’s. 

(Kleine kinderen moeten wel zindelijk zijn en groot genoeg zijn om in het ondiepe bad te 

kunnen staan) 

• Wij hebben 15 instructeurs welke op vrijwillige basis les geven. 

LESTIJDEN, 

• Maandag 1e les van 17.35 uur tot 18.15 uur 

• Maandag 2e les van 18.20 uur tot 19.00 uur 

• Wisselen van lestijd is alleen mogelijk in overleg met onze kassa medewerkers 

• Wilt u 15 minuten voor tijd het bad verlaten als u om wat voor rede reeds in het zwembad binnen bent 

en opnieuw wachten in de hal tot u binnen gelaten wordt. 

CONTRIBUTIE, 

• Het inschrijfgeld is € 20,00 (dit bedrag betaalt u eenmalig per persoon) 

• Lesgeld per keer € 6,00 per persoon  -  Kosten diploma zwemmen € 20,00 incl. lesgeld en mediale 

• Deze prijzen zijn inclusief de toegang tot het terras door de begeleiders. 

• Bij niet komen wordt € 1,00 p.p. per keer in rekening gebracht met een maximum van € 4,00 

p.p. ( Dit wordt niet gerekend als het kind in het ziekenhuis ligt, of een geldige 

doktersverklaring heeft ) 

• Indien er 8 keer geen gebruik van de lessen is gemaakt verwijderen wij u uit ons leden bestand en 

dient u indien u weer komt zich opnieuw via de wachtlijst in te schrijven en opnieuw inschrijfgeld te 

betalen. 

• Wij accepteren slechts twee keer dat u uw contributiekaart vergeten bent, daarna moet er een 

vervangende kaart worden aangeschaft voor € 1,00 

WIJ WILLEN U OP ENKELE PUNTEN WIJZEN, 

• VOOR HET VERMISSEN VAN KLEDING EN DERGELIJK AANVAARDEN. WIJ GEEN 

ENKELE AANSPRAKELIJKHEID !!!! Laat waardevolle spullen niet in de kleedruimte achter. In 

het zwembad zijn kluisjes waar u de kleding en dergelijke gratis in kunt opbergen. 

• U kunt alleen gebruik maken van de kleedruimten op de verdieping, het verkleden in de hokjes 

beneden is niet toegestaan. 

• Verkleed uw kinderen altijd in de daarvoor bestemde kleedruimten, dus niet op het terras. De grote 

kleedruimten zijn alleen toegestaan voor het verkleden van kinderen tot 12 jaar en onder begeleiding 

van hun ouders of verzorgers. 

• GA NIET ZELF MEE VIA DE SCHONE KANT DE TRAP AF DE ZWEMZAAL IN, wij 

helpen uw kind de trap af. 

• Het toegangsmuntje wat u bij onze kassa ontvangt dient uw kind aan de desbetreffende instructeur 

waar uw kind les van krijgt af te geven. 

• Tijdens calamiteiten in het zwembad, heeft Animo het recht om de toegang tot het zwembad tijdens 

onze lessen te weigeren. 
 

Z.O.Z. 



ONZE MANIER VAN LES GEVEN, 
• Het gebruik van zgn. chloorbrilletjes staan wij niet toe, omdat uw kind dan meer met het brilletje 

bezig is als met de les en het oog contact hierdoor dikwijls verloren gaat. [tenzij dit op dokters 

voorschrift nodig is voor zeer slechte ogen] 

• Onze vereniging geeft geen les in groepsverband, waarbij één instructeur uw kind blijft begeleiden tot 

hij of zij het diploma haalt. 

• Wij geven les op de manier dat uw kind als ze een bepaald onderdeel van het zwemmen kan, 

doorgestuurd wordt naar het volgende bad met een andere instructeur. 

• Het kind wat de eerste zwemles krijgt wordt door ons watervrij gemaakt in het 1e deel van het 

ondiepe bad, na 4 badjes ondiep gaat uw kind naar het diepe bad in de beginners baan . 

• Het kan in een aantal gevallen voorkomen dat uw kind in deze beginners baan nog even enkele keren 

naar het ondiepe bad terug moet, dit omdat er na verloop van tijd een kleine terugslag in het 

zwemmen kan komen. Dit doen wij omdat het contact met uw kind in het ondiepe bad iets 

makkelijker is als in het diepe. Dit moet u of uw kind niet zien als een soort degradatie, Bedenk 

hierbij steeds dat zwemmen in ondiep water of in diep water hetzelfde is. 

• Onze instructeurs zullen proberen om van de lessen geen straf te maken, hoewel er wel eens een grote 

mond gegeven zal moeten worden. Omdat onze instructeurs geen betaalde krachten zijn, kan het een 

enkele keer voorkomen, dat er één of meerdere niet op tijd aanwezig zijn of zelfs in het geheel op een 

lesavond niet kunnen. Meestal zijn er voldoende mensen om door wisseling de lessen gewoon door te 

laten gaan. Wel moet u zich voorstellen dat wij geen privéles geven. 

• De lestijd voor het behalen van het 1e diploma (diploma A) is afhankelijk van leeftijd, aanleg en 

regelmatig komen van uw kind tussen de 3 maanden tot 30 maanden. U dient uit te gaan van 

gemiddeld 18 maanden voor uw kind. 

• Heeft u vragen of bent u over het les geven niet tevreden, ga dan hiervoor eerst naar de instructeur bij 

wie uw kind op dat moment les krijgt. Indien u er niet samen uit komt neem hierover dan contact op 

met onze voorzitter Jolanda Deurloo in het zwembad. Dus liever geen klachten over de ene 

instructeur bij de andere instructeur. 

 

TOT SLOT ONZE HUISREGELS, 

• Uw afgegeven privé gegevens worden alleen voor vereniging doeleinden gebruikt of bij calamiteiten en 
worden niet aan derden doorgegeven. 

• Indien u besluit dat uw kind bij ons de lessen komt volgen vragen wij u de hierna volgende huisregels 

te aanvaarden, 
• Elke begeleider heeft alleen toegang tot het terras gedurende de lestijd van het kind of de kinderen. 

• Wilt u en uw kinderen wachten in de wachtruimte tot u door één van onze medewerkers wordt binnen 

gelaten. 

• Het toegangsmuntje dient door uw kind aan de instructeur waarvan hij of zij les krijgt te worden 

afgegeven. 

• Buiten de eisen die bij gekleed zwemmen gelden, verwachten wij dat er gezwommen wordt in normale 

zwemkleding. Naakt zwemmen of het dragen van andere bedekkende kleding en of monokini’s dragen 

accepteren wij niet. 

• Ga niet bij het ondiepe bad staan of kom niet op het natte gedeelte van het bad, dit leidt af en bevordert 

het les geven niet, maar neem altijd plaats achter de hekken op het terras. 

• U dient de normale omgangsregels in acht te nemen. Indien u regelmatig de normale omgangsregels ten 

aanzien van onze medewerkers of gasten van onze vereniging overschrijdt, volgt uitsluiting van onze 

vereniging. 

• In tijden van COVID-19, worden alle maatregelen van de overheid in achtgenomen. Bij het deelnemen 

aan onze lessen, gaat u hiermee akkoord. 

 

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking en wensen u vele plezierige uurtjes bij onze 

vereniging 

CONTACT, 

Mevr. J Deurloo 

Tel. 0657113215 (voor alle verder informatie / www.zv-animo.nl ) 

http://www.zv-animo.nl/

