Huishoudelijk reglement Jeugd jongeren zwemmen
1.

Respect voor anderen
A. Respect voor anderen is essentieel. Verbaal en fysiek geweld zijn uit den boze. Pesten
wordt niet getolereerd
B. Ouders/verzorgers van een verenigingslid zijn zelf verantwoordelijk voor het gedrag
van hun kind.

2. Aansprakelijkheid en schade eigendommen
In het Burgerlijk Wetboek is in artikel 6:162 lid 1 opgenomen dat iemand die ten opzichte
van een ander toerekenbaar een onrechtmatige daad pleegt, verplicht is de schade die
daaruit is ontstaan te vergoeden. Onder een onrechtmatige daad wordt verstaan
een handelen of nalaten dat:




Inbreuk maakt op een ander recht of;
In strijd is met een wettelijke plicht of;
Indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeert betaamt.

Voor vrijwilligers geldt de volgende maatstaf voor aansprakelijkheid:
De vrijwilliger handelt toerekenbaar onrechtmatig indien hij niet de zorg betracht die een
gemiddeld oplettend, voorzichtig en bekwaam vrijwilliger in vergelijkbare omstandigheden
zou hebben betracht. En dusdoende niet zorgvuldig handelt met het op oog op de kenbare
belangen van derden die hij behoorde te ontzien.
3. Wees zuinig op de spullen van de vereniging
A. Een verenigingslid, vrijwilliger, begeleider of assistent begeleider hebben respect voor
de eigendommen van de vereniging.
B. Een verenigingslid, vrijwilliger, begeleider of assistent begeleider is aansprakelijk voor
de door haar/hem aangerichte schade.
4. Aanwezigheid en afmelden
A. Zonder tegenbericht verwachten wij de aanwezigheid van ieder lid minstens 5 minuten
voor aanvang op het kleine bad. Het badwater mag niet betreden worden voor 11.00
uur.
B. We verzoeken u dringend op tijd te komen en zullen u daar ook op aan spreken.
C. Zonder tegenbericht verwachten wij de vrijwilligers, begeleiders of assistent
begeleiders 10 minuten voor aanvang op het kleine bad. En aanwezigheid tot minimaal
5 minuten na afloop van de zwemles.
D. Afmelden kan via de mail naar Astrid van Boxtel of telefonisch naar Marloes Geurts
5. Aanspreekpunt
A. Ouders/verzorgers van een verenigingslid kunnen tussen 11.45 uur en 12.00 uur hun
vragen /opmerkingen stellen aan Astrid van Boxtel of Marloes Geurts. Het kan
voorkomen dat ze op dat moment niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden. Ze
overleggen en komen daar later bij u op terug.
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B. Ouders/ verzorgers van een verenigingslid kunnen ook hun vraag telefonisch of per
mail richten aan Marloes Geurts, buiten het zwembad uur om.
C. Ouders/verzorgers van een verenigingslid mogen van 11.45 tot 12.00 uur in het bad
naar de vorderingen van zijn/haar kind komen kijken. De resterende tijd zijn ouders
niet op het bad aanwezig.
D. Ouders/verzorgers van een verenigingslid dienen zich zelf op de hoogte te
stellen/houden van de ontwikkelingen van zijn/haar kind.
6. Uitsluiting
Een verenigingslid, vrijwilliger of begeleider die door zijn of haar gedrag afbreuk doet aan
de gang van zaken kan door het bestuur van de vereniging van deelname aan activiteiten
voor een bepaalde tijd worden uitgesloten, of definitief.
7. Contributie
De door de leden verschuldigde contributie wordt per jaar geïnd door de vereniging. Bij
tussentijdse aanmelding wordt de bijdrage naar evenredigheid vastgesteld door de
penningmeester. Afmeldingen dient u schriftelijk of per mail door te geven voor 1
december bij de penningmeester Martien van Boxtel. Doet u dit niet, dan bent u voor het
komende jaar lid en moet u de lidmaatschap of gemaakte kosten betalen aan de
vereniging.
8. Help elkaar!
We zijn een gehandicaptenvereniging. Niet iedereen is lichamelijk/verstandelijk in staat om
te doen wat jij kan of omgekeerd. Houdt rekening met elkaars handicap en help elkaar
waar we elkaar kunnen versterken.
9. Nieuw lid
Ieder nieuw lid krijgt eerst 3 proeflessen. Na de proeflessen wordt door het team bekeken
of we een passende plaats hebben voor dit lid.
Vrijwilligers, leden, begeleiders of assistent begeleiders zijn op de hoogte van het huishoudelijk
reglement van de vereniging door middel van ondertekening van dit document óf ondertekening
van het lidmaatschap/vrijwilligersovereenkomst.
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Rolverdeling en verantwoordelijkheden
Functie
Coördinator
Zwem instructrice

Naam
Astrid van Boxtel
Marloes Geurts

Toezichthouder bad
Toezichthouder bad
Toezichthouder bad
Toezichthouder reserve

Bereikbaar op Mailadres
0412-850901 herdershond@zonnet.nl
06-11852999 marloes.geurts94@gmail.com

Titus Engbers
Kitty van Namen
Astrid van Boxtel
Marga Leensen
Mies van Vlijmen
William den Otter
Beckie Leenders

Taken coördinator:
A. Beheer administratie jeugdleden, vrijwilligers, begeleiders, of assistent begeleiders
B. Beheer administratie overeenkomst/document vrijwilligers, begeleiders, of assistent
begeleiders
C. Aan/afmelden leden bij de KNZB
D. Aan/afmelden leden bij de secretaris/penningmeester voor administratie
E. Navraag doen bij langdurige afwezigheid lid
F. Minimaal 3x per jaar overleg met het team
G. Aanwezig bij bestuursvergaderingen namens het team
Taken zwem instructrice:
A. Verzorgt de zwemlessen, en de daarbij behorende administratie naar de vrijwilligers,
begeleiders of assistent begeleider toe
B. Verzorgt de correspondentie naar de leden, vrijwilligers, begeleiders of assistent
begeleiders per mail
C. Minimaal 3x per jaar overleg met het team
Taken toezichthouder:
A.
B.
C.
D.
E.

Toezicht op het bad tijdens de zwemles
Notuliste tijdens teamoverleg
Bijhouden absentielijst
Minimaal 3x per jaar overleg met het team
Observeren hoe het bad loopt betreft zwemles, klik vrijwilliger en lid en hierin handelen

Taken team:
A. Het team beslist zelf welke vrijwilligers, begeleiders of assistent begeleiders zij aannemen
om hun divisie te versterken
B. Er wordt wel gekeken naar de richtlijnen die door het bestuur zijn opgesteld.
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