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INFOBLAD 2021 - 2022 
 DOEL: 

Onder begeleiding de zwemsport beoefenen met onder meer een betere zwemstijl en uithouding aan te leren. Aan onze 
leden wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan recreatief competitiezwemmen. 
Naast het zwemmen worden als nevenactiviteiten tevens aangeboden reddend zwemmen. 

 

LIDGELD: 
Maandag-, woensdag- en vrijdagtrainingen – specifiek zwemmen 
watergewenning: - 100 Euro 
kinderen tot en met 12 jaar: - 100 Euro 
vanaf 13 j +volwassenen: - 110 Euro 

Reddend zwemmen “North Sea Guardians”  
lidgeld trainingen “zwembad” van september tot eind juni 
- kinderen tot en met 12 jaar: - 140 Euro 
- vanaf 13 j: - 150 Euro 
Bijkomend lidgeld wedstrijdzwemmers - open water trainingen afhankelijk van de weersomstandigheden van 
mei tot eind september. Lidgeld wordt afzonderlijk aangerekend om reden van extra kosten open water zwemmen, 
aankoop en herstel materiaal, extra trainingen enz… 
- lid met eigen board en eigen surfski - 100 euro 
- lid met eigen board - geen eigen surfski - 125 euro 
- lid geen eigen board en geen eigen surfski - 150 euro 

 
In het lidgeld inbegrepen: 
- lidgeld geldig voor een gans jaar (utigez. anders bepaald) 
- ongevallenverzekering voor de activiteiten in clubverband 
- gratis inkom in het zwembad – domein “Aan de Plas” tijdens de voorziene trainingsessies waarvoor het lid zijn lidgeld 
heeft betaald. 
- De eerste twee beurten zijn gratis voor kennismaking met onze vereniging). 

 

ZWEMTRAININGEN:  -  Wielingenzwembad te Wenduine: 

Maandag: (gans zwembad) – van september tot eind juni 
 17.30 - 18.00 uur watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar) in het instructiebad – groep EENDJE 
 18.00 - 18.30 uur watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar) in het instructiebad – groep ZEEPAARDJE 
 18.30 - 19.00 uur watergewenning (kinderen tussen 3 en 6 jaar) in het instructiebad – groep ZEEHOND 
 17.30 – 18.00 uur onze allerkleinste beginnende zwemmertjes eerste groep OTTER 
 18.00 - 18.45 uur recreatief kleintjes (-12j) tweede groep HAAI 
 18.45 - 19.30 uur recreatief kleintjes (-12j) derde groep ORKA 
 19.30 - 20.30 uur recreatief jeugd (+12j) + kandidaat redder aan zee in opleiding 
 20.30 - 21.30 uur: recreatief volwassenen  
Woensdag: (twee banen) – september tot eind mei 
 17.15 – 18.00 uur: Reddend zwemmen - groep 1 recreatief 
 18.00 – 18.45 uur: Reddend zwemmen - groep 2 recreatief 
 18.45 – 19.30 uur: Reddend zwemmen - groep 3 competitie 
 19.30 – 20.30 uur: Reddend zwemmen - groep 4 competitie 
 20.30 – 21.30 uur: (gans zwembad) te verdelen helft OHANA en helft VZW –  
   Wedstrijdzwemmers en volwassenen – maandagtrainingen (zelf redder te voorzien). 
Vrijdag (gans zwembad) – september tot eind juni 
 19.30 -20.30 uur  - “Reddend Zwemmen” – recreatief 
  - Wedstrijdzwemmers - maandagtrainingen 
 20.30 -21.30 uur - “Reddend Zwemmen” – competitie 
  - volwassenen - maandagtrainingen 
Zaterdag (gans zwembad) – oktober tot eind april 
 18.00 tot 20.00 uur – “Reddend Zwemmen” - competitie 
 
 



Open water trainingen 
Enkel van toepassing voor wedstrijdzwemmers  reddend zwemmen “North Sea Guardians” . 
Programma wordt door trainer Karel bepaald afhankelijk van weersomstandigheden, beschikbare locaties, geplande 
wedstrijden, enz. 

 

AANSLUITINGSVOORWAARDEN: 
- Watergewenning  
voor kinderen tussen 3 en 6 jaar welke nog niet kunnen zwemmen en toch de eerste stap naar de zwemsport willen 
wagen.  
- Recreatief zwemmen 
Kinderen tot en met 12 jaar beschikken over het schoolbrevet van zwemmer. 
Volwassenen + jeugdigen (>12j) moeten ten minste 200m kunnen zwemmen zonder stoppen in om het even welke 
zwemstijl. 
- Reddend zwemmen 
elementaire beginselen van de zwemstijl crawl beheersen. 
Om in aanmerking te komen voor wedstrijdzwemmer cat C  wordt dit in overleg met trainer Karel bepaald (zeker 
niveau behalen, deelname aan clubkampioenschap, deelname aan wedstrijdzwemmen interclubcompetitie Sporta) 
 

NUTTIG OM TE WETEN: 
- Gedeeltelijke terugbetaling lidgeld door tussenkomst van uw mutualiteit  

Via de ziekteverzekering kan een terugbetaling van het lidgeld bekomen worden. Vraag het formulier aan (of via hun 
site downloaden).  Dit formulier kan afgegeven worden aan de clubverantwoordelijke aan de inkom gedurende de 
maandagtraining.  Deze kan je de volgende maandag, ingevuld, terug opvragen. 

- Tussenkomst lidgeld via uw OCMW 
In tijden van economische crisis wordt bespaard op uitgaven zoals opleiding, geneeskundige zorgen als ook op 
lidgelden voor sport, cultuur, enz… Omdat kinderen hiervan niet de dupe mogen van worden, hebben wij een 
overeenkomst met het OCMW, welke via federale subsidies, kunnen tussenkomen in het lidgeld.  Neem gerust 
contact op met uw plaatselijke OCMW. 

- Spreiding betaling lidgeld meerdere leden zelfde gezin 
Een gezin met meerdere leden in onze vereniging, waarvan de vervaldag van het lidgeld in dezelfde maand plaats 
heeft, kunnen een spreiding hiervoor aanvragen. 

- Het nemen en gebruik van foto’s door de vereniging in het kader van de activiteiten van de verenigng 
Het lid geeft aan de vereniging de toelating om in het kader van de activiteiten om de vereniging afbeeldingen/fotos’s 
van hem/haar te maken, als ook om deze afbeeldingen te gebruiken ter promotie van de activiteiten van de verening. 
Het lid heeft evenwel het recht om, indien er gewichtige redenen voorhanden zijn, deze toestemming op elk moment 
in te trekken. 
Eventuele schade, die de intrekking voor de vereniging tot gevolg heeft, zal door het lid worden vergoed. 

- Europese verordering GDPR – privacy verklaring 
Als gevolg van de Europese verordening GDPR (General Data Protection Regulation) dienen wij als VZW Vrije 
Zwemmers Wenduine - De Haan een "Privacyverklaring" op te stellen ter bescherming van de persoonsgegevens, 
welke wij bijhouden van onze leden. Deze verklaring is terug te vinden op onze website. 
 

Bestuursleden: 
Voorzitter: OSSIEUR Chris  Secretaris: OSSIEUR Patrick Penningmeester: COENE Daniel  
Hoofdtrainer: OSSIEUR Chris 
 

Voor meer inlichtingen: 
 hetzij via onze website: www.vrijezwemmers.be 
 hetzij uw vragen via ons E-mail vrije.zwemmers.wenduine@gmail.com 
 tijdens onze maandagtrainingen vanaf 18.00 uur in het Wielingenzwembad bij onze hoofdtrainer Chris Ossieur. 

 
Namens het bestuur, 

Voorz  Christian Ossieur      Secr. Patrick Ossieur 
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