Jaarverslag Commissie LesZwemmen (CLEZ) 2018

Samenstelling Commissie
De Commissie is begin 2018 hernoemd naar Commissie Les Zwemmen (CLEZ)
omdat het woord elementair eigenlijk alleen maar verwarring veroorzaakte. Erin
hadden per 31 december 2018 de volgende personen zitting:
Nihade Brouwer.
Vacature
Erik Vierhout
Marloes Akkerman
Peter Wennekes
Paul Nijdam
Jan van Oosten

voorzitter
secretaris

Carl van Dijk heeft de Commissie verlaten.
De Commissie dankt hem voor zijn inzet.
Jan van Oosten heeft zijn werkzaamheden fors terug geschroefd, maar was wel
bereid de vergaderingen te blijven bijwonen als vraagbaak.
Helaas zijn we een secretaris (Yvonne Mallee) voor de commissie kwijt geraakt.
Gelukkig hebben we Yvonne wel voor de vereniging kunnen behouden en doet ze
nu veel werk achter de schermen.
Paul Nijdam neemt tijdelijk het notuleren van de vergaderingen waar.

Instructeurs eind 2018
Maandag: Instructiebad Zorginstelling Florence locatie Steenvoorde:
Coördinator:
Jeanette van Lier met
4 instructeurs
Dinsdag: Instructiebad De Schilp:
Coördinator instructiebad: Paul Nijdam met
Coördinator wedstrijdbad: Paul Nijdam met
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6 instructeurs
3 instructeurs

Donderdag: Instructiebad De Schilp:
Coördinator wedstrijdbad: Paul Nijdam met
Coördinator instructiebad: Nihade Brouwer met

5 instructeurs
8 instructeurs

Diverse instructeurs zijn op meerdere avonden actief. Op maandag, dinsdag en
donderdag zijn algemene hulpen voor kassa en andere zaken aanwezig.
In 2018 zijn een aantal nieuwe kaderleden aan de slag gegaan, terwijl wij ook van
enkele afscheid hebben moeten nemen.
Ook hebben zich regelmatig op alle avonden stagiaires in de baden bevonden.
Helaas heeft de commissie moeten besluiten om op dinsdag geen C diploma meer
te geven wegens tekort aan instructeurs

Diplomasecretariaat
Alle examens worden uitgevoerd volgens de BREZ2 (Bepalingen, Richtlijnen en
Examenprogramma’s, Zwem-ABC) van het Nationale Raad Zwemveiligheid)
De Commissie Elementair Zwemmen bewaakt de kwaliteit en grijpt zo nodig in.
Er is in 2018 7 x diplomazwemmen georganiseerd:
3 x ABC diploma's
2 x Snorkelen 1, 2 en 3
2 x Zwemvaardigheid 1, 2 en 3
De NRZ heeft 1 x een gedelegeerde gestuurd bij de ABC-examens.
De beoordeling was hiermede goed.
De Examinator bij de ABC examens was Wilfried Kouwenhoven
De beoordelingscommissie bestond in 2018 uit:
Wilfried Kouwenhoven
Joke de Ruijter
Jan van Oosten
Jos Tangel
Renée Lorier

officiële examinator diplomazwemmen NRZ

Bij het diplomazwemmen van 24 November hebben we bezoek gehad van de
wethouder van sport, Björn Luchthart, de wethouder heeft het gehele
diplomazwemmen bij gewoond en heeft na afloop ook alle diploma’s uitgedeeld.
Wij zijn daar zeer dankbaar voor.
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Aantal uitgereikte diploma’s
De volgende aantallen NRZ zwemdiploma’s zijn in 2018 uitgereikt
waarbij ter vergelijking ook de aantallen uit voorgaande jaren zijn vermeld.

Diploma
A- diploma

2018

2017

2016

2015

2014

2013

73

82

78

92

84

63

2

1

A-certificaat
B-diploma

54

68

63

80

66

64

36

44

51

65

28

35

B-certificaat
C-Diploma
C-certificaat

1

2

Snorkelen 1

17

7

7

Snorkelen 2

15

Snorkelen 3

5

3

1

10

Zwemvaardigheid 1

12

2

6

7

Zwemvaardigheid 2

4

4

5

1

Zwemvaardigheid 3

1

3

4

12
10

4

3

6

Totaal
217
214
208
262
193
Van de snorkelsterren zijn er in 2018 twee uitgereikt. 1x Zilver en 1x Goud
Er zijn in totaal in 2018 meer diploma's behaald dan in 2017, vooral aan het begin
van het jaar zat een dip en de beslissing om geen C-diploma op dinsdag te geven
scheelt ook.
Doordat Paul Nijdam weer het hele jaar inzetbaar was is het aantal
zwemvaardigheidszwemmers weer flink gegroeid. Zo veel dat de zwemmers over
twee lesuren zijn verdeeld om 18:00 uur voor de jongsten en 19:30 voor degene
boven 10 jaar.
Het snorkelen heeft begin dit jaar een dipje gehad, maar het herstelde zich knap.
Kijk maar naar de diploma aantallen, die zijn bij snorkelen gestegen.
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187

De draaiboeken voor het diplomazwemmen zijn aanzienlijk aangepast door Yvonne
Mallee en na drie keer diplomazwemmen in 2018 bijna perfect, al wordt er elke
keer weer gekeken of er iets verbeterd kan worden. Er worden zowel in het diepe
als in het ondiepe onderdelen van het diplomazwemmen afgenomen.
Als kinderen in het ondiepe zwemmen, mag één ouder daar komen kijken/foto’s
maken.
Hierdoor kan het totale programma veel sneller afgewikkeld worden.
In 2018 zijn de eisen van de ABC-diploma's veranderd.
Uiteindelijk is besloten om in maart direct alle diploma’s af te nemen volgens de
nieuwe eisen.
Bij deze nieuwe eisen speelt de veiligheid een grote rol.
De Commissie ziet er op toe dat het niveau, zoals omschreven is, in de Bepalingen
Richtlijnen en Examenprogramma’s Zwemdiploma's
van het NRZ wordt gewaarborgd.

Bezigheden CLEZ
In 2018 heeft de Commissie 10 keer vergaderd.
Er is ook een bijeenkomst geweest met de coördinator Regio West van de NRZ over
het behouden van de licentie. Deze audit is gehouden in de Schilp op dinsdag 13
november De manier van lesgeven is goed bevonden, vervolgens moesten nog een
aantal documenten worden getoond, dit is uiteindelijk doorgeschoven naar 2019.
Een ander belangrijk onderwerp voor de CLEZ is de vulling van de baden.
Er wordt meer aandacht besteedt aan het tijdig oproepen van nieuwe kinderen.
De Commissie is in december op dinsdag begonnen met een systeem met bandjes,
zodat we zeker weten dat iedereen die zwemt ook daadwerkelijk betaald. Hieraan
gekoppeld zit een leerling volg systeem, voorlopig alleen op papier, maar als ook
de donderdag in 2019 is aangehaakt wordt door het bestuur zeker overwogen om
dit te digitaliseren.
Door een aanpassing van de regels van de ooievaarspas is aan het eind van 2018
door veel bestuursleden tijd gestoken in het verkrijgen van de juiste scan voor de
ooievaarspas. In 2019 moeten we vier keer in het jaar gaan scannen, wat nog
meer zal vergen.
Tijdens de grote vakantie zijn, op de dinsdag, aangepaste lesuren voor de
instructiebaden verzorgd, daardoor kon tijdens de vakantie de lessen in aangepaste
vorm doorgaan.
Een groot aantal kinderen heeft hier gebruik van gemaakt. En er kon worden vrij
gezwommen op de donderdagavonden in de Schilp.
Ouders, broertjes en zusjes konden voor een klein bedrag mee zwemmen.
In de kerstvakantie is er een oudjaar vrij zwemmen georganiseerd, op de
donderdag.
Hiervan hebben vele personen gebruik van gemaakt.
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Licentie.
De Commissie heeft samen met het Bestuur zich ingezet voor het behouden van de
licentie, nodig om ook in 2019 les te blijven geven en diploma's uit te reiken van de
NRZ.
Het lesgevend kader is in het bezit van een verklaring omtrent gedrag (VOG).
Er is een lesplan, een opleidingsplan, een Toezichtplan en we gebruiken het
Ontruiming protocol en Calamiteiten protocol van het zwembad De Schilp.
Het leerlingenvolgsysteem is opgezet en werkt redelijk al kost het aanpassen wel
veel werk.
Op 13 november hadden we de audit. Daarop werd er door de inspecteur van Regio
West (Hr. Erik Willems) van het NRZ een positief advies geven.
We hebben echter nog genoeg uitdagingen, het lesgevend kader is verplicht om
ongeveer 8 uur nascholing per jaar te hebben.
Ook het leerlingenvolgsysteem zal moeten worden verbeterd.
Alle protocollen en andere documenten liggen in een map in de kast van de
vereniging ter inzage voor het kader.
De Commissie heeft er vertrouwen in dat we op de goede weg zijn en dat we ook in
2020 de licentie kunnen behouden.

Kader
Ondanks de financiële krapte heeft de Commissie zijn best gedaan om het kader
aan zich te binden.
Zo is er aan het eind van het seizoen de jaarlijkse barbecue gehouden in de Put,
deze was uitmuntend verzorgd door enkele vrijwillige medewerkers van de Put.
Aan het eind van 2018 hebben enkele kaderleden een vrijwilligerspas ontvangen,
daarmee kunnen zij bij veel winkeliers in Rijswijk met korting kopen en een
attentie ophalen op de dag dat ze jarig zijn. Ieder lid moest zelf aangeven of hun
gegevens mochten worden gedeeld met de organisatie van de pas, waardoor er
veel minder pasjes zijn aangevraagd dan daarvoor.
Eind van het jaar heeft het kader een bedankje in de vorm van een cadeaubon
ontvangen.
De Commissie is zich ervan bewust dat het kader bestaat uit enthousiaste
vrijwilligers die uitstekend hun best doen.
Het bestuur heeft de volledige kader van RZV Excelsior aangemeld als vrijwilligers
van het jaar in de categorie groepen. Ze zijn ook daadwerkelijk genomineerd, maar
helaas geen vrijwilliger van het jaar geworden. De bij de nominatie horende
certificaten zijn aan alle lesgevers uitgedeeld.

Wachtlijst
Op de wachtlijst staan op 31 december 2018 nog 87 aspirant-leden ingeschreven.
We kunnen dus stellen dat de vereniging nog genoeg kansen tot groei heeft
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Lestijdestijden
Steenvoorde

maandag

18.00 uur tot
19.30 uur

ondiep

De Schilp

dinsdag

18.00 uur tot
19.30 uur

ondiep

dinsdag

18.00 uur tot
18.45 uur

diep

donderdag

18.00 uur tot
19.00 uur

ondiep

De Schilp

ABC en
Wedstrijdzwemmen

De Schilp

De Schip

volwassenen

donderdag

19.00uur tot
19.30 uur

ondiep

De Schilp

ABC en
wedstrijdzwemmen

donderdag

18.00 uur tot
18.45 uur

diep

De Schilp

Wedstrijdzwemmen en
snorkelen

donderdag

18.45 uur tot
19.30.uur

diep

De Schilp

Duiken zwemvaardigheid,
recreatief en volwassen

donderdag

19.30 uur tot
20.15 uur

diep

Algemeen








De toestroom van de volwassenenzwemmers blijft een zorgenkindje, Peter en Peter
houden dit in de gaten.
In het diepe bad zijn drie banen vrijgemaakt voor volwassenen; 2 banen voor de
diploma’s en 1 baan voor het vrij zwemmen.
De Commissie heeft grote zorg over het structurele kader tekort; waar bij studie,
ziekte en vakantie van een kaderlid, vaak met moeite een oplossing gevonden
wordt. De continuïteit en de kwaliteit van het leszwemmen, kan hierdoor in gevaar
komen.
Hoewel ook in 2018 nieuw kader zich heeft aangemeld, wil de Commissie nog meer
kader aan zich binden en dit kader opleiden zodat in 2019 aan de gestelde eisen
kan worden voldaan.
RZV Excelsior biedt mogelijkheden voor stagiaires. Zij worden door Bianca
begeleid. Dit kan leiden tot nieuwe kaderleden.
De samenwerking met kinderopvang, Eigen Wijs, is ook in 2018 voortgezet.
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Inmiddels heeft de vereniging een groot aantal leden met een Ooievaarspas. Het
lesgeld voor deze leden kan worden gedeclareerd bij de Gemeente, maar kost wel
veel tijd van de bestuursleden om de passen gescand te krijgen.
De commissie is blij met de vrijwilligerscoördinatie voor al het kader van de gehele
vereniging.
De commissie dankt haar kader en zijn commissieleden voor hun inspanningen die
gedaan zijn voor alle activiteiten in de vereniging.
De Commissie Les Zwemmen (CLEZ),
Januari 2019
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