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VAKANTIEDATA 2020/2021

Beste ouder / verzorger / zwemmer,

17 oktober
5 december
26 december
2 januari
20 februari
1 en 8 mei
1 juli t/m
31 augustus

Lees en bewaar deze nieuwsbrief goed, want hierin staat alle
belangrijke informatie voor het hele seizoen!
Het nieuwe seizoen van de afdeling Diploma Zwemmen gaat
zaterdag 5 september 2020 weer van start.

Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

OP ALLE OVERIGE NIET VERMELDE
ZATERDAGEN IS ER WEL ZWEMLES.

Vanwege de coronacrisis zal dit seizoen in ieder geval anders
starten dan gebruikelijk, want we moeten ons aan de coronaregels houden. We hopen van harte dat we in de loop van het
seizoen weer terug naar normaal kunnen.
Dankzij de hulp van een aantal ouders / verzorgers zijn wij in
staat om de zwemlessen aan al onze leerlingen te verzorgen.

Coronaregels
Ten opzichte van het einde van het vorige seizoen zijn de regels iets versoepeld, maar er gelden nog wel
regels die wij strikt zullen hanteren:
 Wij laten geen ouders / verzorgers / begeleiders, broertjes en zusjes in het zwembad (gebouw) toe.
Uitsluitend leerlingen worden binnengelaten. Aangezien de toegangsdeur op slot gaat, verzoeken wij u
ervoor te zorgen dat uw kind(eren) tijdig aanwezig is / zijn.
 Leerlingen dienen thuis hun zwemkleding aan te trekken.
 Leerlingen dienen thuis het toilet te bezoeken.
 Leerlingen dienen zichzelf aan en uit te kleden in een van de gezamenlijke kleedkamers
(vanzelfsprekend jongens en meisjes apart).
Leerlingen vanaf 13 jaar mogen zich in een kleedhokje omkleden.
 Leerlingen t/m 17 jaar hoeven onderling geen (1,5 meter) afstand te houden.
 Leerlingen t/m 12 jaar hoeven geen (1,5 meter) afstand van de instructeur / instructrice te houden.
 Leerlingen vanaf 13 jaar dienen 1,5 meter afstand van de instructeur / instructrice te houden.
 Leerlingen dienen te allen tijde de aanwijzingen van de instructeurs op te volgen.
Wij verzoeken u dringend uw kind(eren) op bovenstaande regels te wijzen.
Vanzelfsprekend dient u rekening te houden met de belangrijkste richtlijn van het RIVM: blijf thuis als je
ziek bent / houd uw kind(eren) met ziekteverschijnselen thuis!

Oudermeezwemlessen
Gebruikelijk is dat wij drie keer per seizoen oudermeezwemlessen hebben. Vanwege de coronamaatregelen
gaan deze tot nadere berichtgeving niet door.
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Kledingzwemmen
Iedere eerste zaterdag van de maand is er voor (bijna) alle
groepen kledingzwemmen. Zie de data hiernaast. Dit geldt óók
voor de groepen in het ondiepe bad! Voor deze groepen
gelden de kledingeisen voor Zwemdiploma A.
De kledingeisen per diploma zijn op onze website www.zdrv.nl
vermeld onder het kopje kledingeisen.
Wij raden u aan om uw kind(eren) te laten zwemmen met
afwisselende kledingsets, zodat uw kind beseft dat hij/zij zich
kan redden ongeacht welk kledingstuk hij/zij draagt. Het meest
reëel is om dit te oefenen met kleding die uw kind dagelijks
draagt.

KLEDINGZWEMMEN

3 oktober

9 januari

3 april

7 november

6 februari

15 mei

12 december

6 maart

5 juni

Kledingzwemmen geldt voor (bijna)
alle groepen.

Proef- en afzwemmen
Drie keer per seizoen hebben we voor de groepen voor de Zwemdiploma’s A, B en C proef- en afzwemmen.
Voor de overige Zwemvaardigheidsdiploma’s is er 2x per seizoen proef- en afzwemmen.
In verband met de coronamaatregelen zou het aantal keer proef- en afzwemmen minder vaak kunnen
worden. U ontvangt van ons bericht per e-mail wanneer uw kind mag proefzwemmen.
Na het proefzwemmen ontvangt u een bericht waarin staat of uw kind klaar is voor het afzwemmen.
De lessen voor de leerlingen die niet afzwemmen gaan tijdens het afzwemmen gewoon door.

Opbouw Diploma A
De Nationale Zwemdiploma's A, B en C hebben een logische opbouw, waardoor leerlingen bij het behalen
van ieder diploma vaardiger en veiliger worden.
Het voortraject voor het behalen van het Zwemdiploma A is bij onze vereniging onderverdeeld in zes minidiploma’s: kikker, krokodil, pinguïn, ijsbeer, zeehond en dolfijn. Hiermee willen wij de leerlingen extra
motiveren en ook u een duidelijker beeld geven van waar uw kind zich in het A-traject bevindt.

Aanwezigheidsnorm
Voor leerlingen die worden opgeleid voor diploma’s waarvoor een wachtlijst is, geldt een
aanwezigheidsnorm van 75%. De aanwezigheidsnorm van 75% betekent dat wij verwachten dat de leerlingen
minimaal 75% van de zwemlessen volledig volgen. Per 3 maanden wordt gecontroleerd of aan de norm is
voldaan. Is dat niet het geval dan heeft de vereniging het recht om het lidmaatschap te beëindigen, waarbij
de contributie voor het gehele seizoen verschuldigd blijft.
Voor het seizoen 2020/2021 betekent dit dat de aanwezigheidsnorm voor de leerlingen tot en met
Zwemdiploma A geldt.

Contributie en betaling
Begin oktober 2020 wordt de algemene vergadering (AV) gehouden. Tijdens deze bijeenkomst wordt de
contributie van het seizoen 2020/2021 vastgesteld. Na de AV ontvangt u een factuur voor de contributie over
het gehele seizoen 2020/2021.
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Contact
Alle data op een rijtje *

5 september Eerste les
3 oktober
Kledingzwemmen
17 oktober
Herfstvakantie
7 november
Kledingzwemmen
14 november Proefzwemmen A, B en C
5 december
Geen zwemles
12 december Kledingzwemmen /
Afzwemmen A, B en C
26 december Kerstvakantie
2 januari
Kerstvakantie
9 januari
Kledingzwemmen
16 januari
Proefzwemmen ZV *
30 januari
Afzwemmen ZV *
6 februari
Kledingzwemmen
20 februari
Voorjaarsvakantie
6 maart
Kledingzwemmen /
Proefzwemmen A, B en C
20 maart
Afzwemmen A, B en C
3 april
Kledingzwemmen
1 mei
Meivakantie
8 mei
Meivakantie
15 mei
Kledingzwemmen
5 juni
Kledingzwemmen /
Proefzwemmen ZV *
12 juni
Proefzwemmen A, B en C
19 juni
Afzwemmen ZV *
26 juni
Afzwemmen A, B en C /
laatste les
* In verband met coronamaatregelen
kunnen data wijzigen.
* ZV = Zwemvaardigheid en alle overige
diploma’s.

Voor vragen zijn wij bereikbaar via dz@zdrv.nl.
Indien uw kind (bijvoorbeeld in verband met ziekte) niet
bij de zwemles aanwezig kan zijn, verzoeken wij u dit tijdig
te melden via dz@zdrv.nl.
CONTACTINFORMATIE
Website ZDRV
: www.zdrv.nl
Afwezigheidsmelding : dz@zdrv.nl
Overige vragen
: dz@zdrv.nl
Ledenadministratie : leden@zdrv.nl 1)
1) Het lidmaatschap geldt voor het hele
seizoen van 1 augustus 2020 tot en met
31 juli 2021.
Opzeggingen dient u voor 1 juli 2021
schriftelijk aan de ledenadministratie
door te geven (leden@zdrv.nl).
Wij wensen iedereen heel veel zwemplezier in het seizoen
2020/2021!
Met vriendelijke groet,
Zwemvereniging De Ronde Venen
Afdeling Diploma Zwemmen
Marion Visser en Alice den Hollander

