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1. Visie 
 

Het is onze verwachting dat we het zwemaanbod kunnen blijven realiseren voor onze leden door beroep te kunnen 
doen op onze leden en hun ouders. 
Door te streven naar een kwaliteitsgerichte jeugdsport en een blijvende vertrouwensrelatie met leden en hun 
enthousiaste ouders willen we met dat sportaanbod een vanzelfsprekende keuze zijn voor jongere uit de regio die 
zich in de zwemsport willen uitleven. 

 
Een zwemaanbod blijven realiseren. 
We leren kinderen zwemmen vanaf 5 jaar en realiseren aansluitend een recreatief zwemaanbod waarin jongeren 
zich sportief kunnen uitleven en plezierbeleving belangrijker is dan het leveren van prestaties. 
We realiseren eveneens een zwemaanbod voor competitiegerichte jongeren die willen uitblinken.  Om hen de beste 
mogelijke ontplooiingskansen te bieden houden we ons hierbij doelbewust aan een beperkt aantal zwemmers. 
 
Vanzelfsprekende keuze. 
We willen dat jongeren samen met hun ouders voor AZV kiezen en blijven, omdat zij zich er goed voelen en niet 
omdat ze dit moeten, dit veronderstelt ook dat we kwaliteitsgericht werken. 
 
Ouders. 
Vooral het enthousiasme van de ouders wordt permanent op de proef gesteld door de vele verplaatsingen voor 
trainingen en wedstrijden van hun kind, zowel voor de competitiezwemmers als voor wedstrijden voor de niet 
vergunninghouders. (zwemmers van de zwemschool) 
Toch willen we zeer bewust deze formulering in de visie behouden omdat we dit enthousiasme willen nastreven.  
Ouders vertrouwen een belangrijk deel van de sportieve opvoeding van hun kinderen toe aan AZV, het is onze 
verwachting dat zij op een constructieve manier bijdragen tot dit “partnership”.  Om aspecten te verbeteren kunnen 
zij hun mening geven en/of zich engageren voor een aantal uiteenlopende taken en functie bij AZV, vb: 
 

- Helpen op wedstrijden 
- Helpen organiseren van activiteiten, zoals wafel/taartenverkoop, uitstap, …. 
- Official 
- Afgevaardigde op wedstrijden 
- Clusterverantwoordelijke worden 

 

2. Schematische voorstelling 
 
V.Z.W. Arendonkse Zwemvereniging 
De Arendonkse Zwemvereniging, afgekort tot AZV is sinds 1979 actief. 
AZV heeft zijn eigen statuut. 
 
Het bestuur bestaat uit:  
 

- Raad van bestuur: 
 
De raad van bestuur regelt onderling haar samenstelling en kiest uit haar leden een voorzitter, een secretaris en een 
schatbewaarder, die worden bijgestaan door eventuele andere bestuursleden. ( het dagelijks bestuur ) 
In geval van stemming telt de stem van de voorzitter dubbel. 
De leden van de raad van bestuur kunnen steeds deelnemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Eén 
maal per jaar houden de leden van de RVB een algemene ledenvergadering. 
 
 

- Het dagelijks bestuur: 
 
Is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de club. 
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Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks. Het nazicht van de financiën gebeurt maandelijks door al de leden van 
het hoofdbestuur. 
Het dagelijks bestuur zorgt voor een goede communicatie en samenwerking met de raad van bestuur en de 
clustergroep zodat iedereen weet wat de prioriteiten zijn en wat van hen verwacht wordt. Het stelt prioriteiten om 
de realisatie van het aanbod waar te maken en zorgt voor de omkadering (administratie, infrastructuur, materiaal) 
om het aanbod te kunnen realiseren.  Het plant, organiseert, coördineert en evalueert de activiteiten met betrekking 
tot de ledenadministratie, de informatie en communicatie, het materiaal en aankoopbeheer, de nevenactiviteiten en 
de logistieke wedstrijdorganisatie. 
 
De clustergroep 
 
Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het sportaanbod. 
Het is samengesteld uit de clusterverantwoordelijke van de verschillende doelgroepen: 

- De zwemschool en familiebad: Cindy Geudens en Nathalie Cornelissen 
- De pré – en competitiezwemmers: Agnes Torfs 
- De veteranen: Wendy Leemans 
- De masters en Officials: Linda Swennen 
- G-zwemmen: Stephanie Meeus 

 
De clustergroep vergadert op hun vraag met het dagelijks bestuur. 
Het zorgt voor een goede communicatie en samenwerking met het dagelijks bestuur, leden en ouders zodat 
iedereen weet wat de prioriteiten zijn en wat van hen verwacht wordt. Het plant, organiseert, coördineert en 
evalueert de activiteiten met betrekking tot het sportaanbod en zij richten verschillende werkgroepen op. 
 
De toetredende leden 
 
Nadat ze op vrij jonge leeftijd (5 jaar) meestal tot hun ouders werden aangezet tot leren zwemmen via de 
zwemschool, kunnen ze – na het doorlopen van de zwemschool – blijven zwemmen bij AZV. 
Ze kunnen gebruik maken van het recreatief aanbod in de zwemschool of vanaf 8 jaar, vermits goedkeuring van de 
(hoofd)trainer(s) van de competitie en trainer van de pre- competitie, en voldoende plaats bij de competitie, 
toetreden tot de competitie groep. 
Er is ook gelegenheid om in te stappen in de pre-competitie groep vanaf 7 jaar als voorbereiding op de competitie.  
Vanaf 16 jaar kan je toetreden tot de Veteranen en vanaf 25 jaar kan je toetreden tot de Masters. 
 
Alle ledengroepen bij AZV, competitie en recreatie zijn even waardevol.  Welke zwemvorm ook gekozen wordt, een 
competitiegerichte of een recreatiegerichte is dan ook een persoonlijke keuze van de jongere in overleg met de 
ouders en onze trainers.  Het belangrijkste is evenwel dat de keuze bewust verloopt en dat met name de 
competitiegerichte jongeren zich steeds weer goed blijven voelen bij hun keuze.  Jongeren moeten immers zelf 
bepalen welke rol “zwemmen” in hun leven gaat innemen en welke consequenties hun keuze heeft.  Als jongeren 
niet meer competitiegericht zijn kunnen ze zich verder sportief blijven uitleven in het recreatieve aanbod. 
 
AZV verwacht van de leden dat zij bereid zijn om de vereiste sporttechnische vaardigheden aan te leren en te 
verbeteren, hun gezondheid op peil te houden en dat ze plezier beleven aan hun zwemsport.  Aanwezigheid op 
trainingen, deelname aan wedstrijden, startweekend en nevenactiviteiten zijn vanzelfsprekend.  Respect voor het 
clubkader en afspraken nakomen zijn bij AZV belangrijke waarden. 
 
De ouders 
 
Ouders delegeren (een deel van) de sportieve opvoeding van hun kinderen naar de sportclub, dat wil niet zeggen dat 
ouders zichzelf helemaal niets hoeven aan te trekken van de sportbeoefening van hun kinderen.  Naast het toezien 
op de sportieve begeleiding en het vervoeren van hun kind naar de training en wedstrijden kunnen ouders ook taken 
vervullen in de club.  Er is altijd wel iemand bereid om te helpen. 
AZV kan echter onmogelijk alle taken alleen uitvoeren, helpende handen en /of meedenkende hoofden zijn – steeds 
weer – meer dan welkom. (zie clustergroepen) 
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De trainers 
 
We doen beroep op een 15-tal trainers die instaan voor het aanleren van de verschillende zwemstijlen op trainingen 
en als begeleider op wedstrijden.  Een trainer is voor de zwemmer ook een vertrouwenspersoon, de zwemmer kan 
steeds bij zijn of haar trainer terecht.  Indien nodig zal de trainer contact opnemen met de ouders, indien nodig 
kunnen ook de ouders een trainer aanspreken maar dit nooit tijdens een training. 
Sinds 13 februari 2013 verplichten wij elke trainer om gedurende een volledig zwemjaar ten dienste van de 
zwemclub te blijven.  Dit om een goede werking te blijven garanderen en om plotse tekorten aan trainers te 
voorkomen. 
 
 
De redders 
 
De veiligheid van onze zwemmers wordt gedurende de trainingen gewaarborgd door eigen redders, die 
overeenkomstig de bepalingen van Vlarem, in het bezit zijn van het Hoger Reddersbrevet en een jaarlijkse bijscholing 
in reanimatietechnieken volgen. 
 
De officials 
 
Volgend aantal officials dient door AZV verplicht ter beschikking gesteld te worden van de kamprechter. 
 

- 1 of 2 zwemmers: geen official 
- 1 official vanaf drie zwemmers en vanaf 1 zwemmer indien enkel lange afstand op programma staat 
- Twee officials vanaf 10 zwemmers 
- Drie officials vanaf 20 zwemmers 
- Vier officials vanaf 30 zwemmers 
- Vijf officials vanaf 40 zwemmers 
- Zes officials vanaf 50 zwemmers 
- Zeven officials vanaf 60 zwemmers 
- Acht officials vanaf 70 zwemmers 
- Negen officials vanaf 80 zwemmers 
- Tien officials vanaf 90 zwemmers of meer 

 
Bij niet voldoende officials betaald de club 15 € boete per official die tekort is. 
Officials TAK (tijdopnemer, aankomst-keerpuntrechter) zorgen voor het officiële verloop van de wedstrijd. 
 

Kerntaken Toezicht en controle op naleving zwemreglementen.                                                                      
Registratie resultaten (vertrek, aankomst, stijl, tijden, … ) 

Hoe vaak Op eigen initiatief of beurten systeem in overleg met andere collega's, rekening houdend met 
aantal officials die nodig zijn op het aantal zwemmers. Hiervoor wordt naar alle officials een 
lijst gestuurd van de wedstrijden waaraan AZV deelneemt en kan men zich kandidaat stellen. 

Duur ong. 5 uren. Voornamelijk op zondagmiddag van 13u tot 18u. 

Wanneer Begin september tot einde juli 
Opleiding Opleiding en examen via de Vlaamse Zwemliga, provincie Antwerpen.                                             

1) Een theorieles en praktische stage                                                                                                                  
2) Een schriftelijke examen over de zwemreglementering                                                                      
3) Praktische proeven                                                                                                                                               
De opleiding duurt ong 6 maanden en er is een verplichte jaarlijkse bijscholing. 
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De afgevaardigde 
 
Zowel op wedstrijden voor Niet Vergunninghouders, als voor Competitie zwemmers is een afgevaardigde van de club 
verplicht.  Een afgevaardigde moet zelf lid zijn van AZV. Dit kan een ouder zijn van de zwemmers. Lidmaatschap kan 
hiervoor geregeld worden. 
 
 

3. Missie 
 

We willen een middelgrote zwemclub (met ongeveer 450 zwemmers) zijn, met een aanbod voor verschillende 
doelgroepen, gebaseerd op een kwaliteitsgericht jeugdsportbeleid, geleid en begeleid door gemotiveerde en (zoveel 
mogelijk) gekwalificeerde vrijwilligers.  We willen dit aanbod blijven garanderen door kwaliteitscriteria voor 
jeugdsport na te streven  

 
 

4. Het aanbod bij AZV. 
 
De zwemschool: vanaf 5 jaar tot en met 16 jaar. 
 
Hier leren ze op een speelse manier (watergewenning), juist en correct zwemmen. 
We werken in verschillende groepjes, niveaus. (kleuren badmuts) 
Vanaf de moment dat je in het grote bad komt om te zwemmen is een zwembril verplicht. 
Je leert de schoolslag, rugslag, vrije slag (crawl) en vlinderslag. 
Ook duiken, watertrappelen en keerpunten komen aan bod. 
Regelmatig kan je deelnemen aan wedstrijden indien je je diploma van 25 meter hebt behaald zonder hulpmiddelen. 
Hier wordt je ingeschreven met je recentste tijd, zodat je tegen gelijke medezwemmers kan zwemmen. 
Wil je liever niet starten als competitiezwemmer, dan blijven we je verder begeleiden met de beste zorg, en wordt er 
verder gewerkt aan je techniek, zodat je later altijd nog kan overschakelen naar de competitie.  Wanneer je verkiest 
om na je 16de gewoon te blijven zwemmen kan je dit doen bij de Veteranen. Zwem je later nog graag competitie dan 
kan dit bij de Masters vanaf 25 jaar. 
 
Trainingsmomenten van de zwemschool: Er kan gezwommen worden op zaterdag OF zondag. Sinds 13 januari 2013 
werden de zwemmers ingedeeld per dag en per groep.  
 
Nieuwe zwemmers kunnen enkel toetreden op de vaste instapdagen en dit in een groep waar op dat moment plaats 
is, nadat ze zich hebben ingeschreven op de wachtlijst. Deze wachtlijst staat op onze website in de rubriek 
“zwemschool”. 
 
Zaterdag: 
Zwemles 1: van 09.00u tot 09.40u 
Zwemles 2: van 09.50u tot 10.30u 
Zwemles 3: van 10.40u tot 11.20u 

Zondag: 
Zwemles 1: van 09.00u tot 09.40u 
Zwemles 2: van 09.50u tot 10.30u 
Zwemles 3: van 10.40u tot 11.20u 

  
Pre-competitie zwemmers: vanaf 7jaar 
 
Leeftijd pré-competitie 
 

- In onderling overleg tussen de trainer van de zwemschool en de trainers van de pre- en competitie 
zwemmers wordt beslist welke zwemmer in aanmerking komt om van de zwemschool over te gaan naar de 
Pré – competitie en op een moment wanneer het aantal dit toelaat. Voorwaarde is wel dat de zwemmer de 
leeftijd van 7 jaar bereikt heeft.  Het is tevens ook aangewezen om met de pré-competitie op een jonge 
leeftijd te starten.   

- Van de zwemmer in de pré-competitie wordt engagement verwacht. Bij onregelmatige aanwezigheid, gaat 
de zwemmer terug naar de vrije tijd. Een pré – competitie zwemmer is verplicht om aan elke NVH wedstrijd 
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deel te nemen waar de club naar toe gaat en aan de eigen georganiseerde wedstrijden. Eenmaal een leeftijd 
van 10 jaar bereikt, krijgen zwemmers 1 jaar de kans om alle slagen en keerpunten te leren. Dit moet 
voldoende zijn, omdat bij deze leeftijd het lichaamsbesef voldoende is om hierin te slagen. Is dit op 1 jaar 
niet gelukt, dan stop de pré-competitie bij hen en kunnen ze verder zwemmen in de vrije tijd. 

- Zwemmers jonger dan 10 jaar hebben deze limiet van een jaar niet. Zij kunnen langer in de pré-competitie 
blijven indien nodig. Motorisch zijn deze kinderen minder ontwikkeld, en is een langere leerperiode vaak 
aangewezen. 
 

Wanneer kan een zwemmer overgaan van pré-competitie naar competitie. 
 

- De zwemmer moet de 3 zwemslagen (crawl, rug, schoolslag) en diens keerpunten correct kunnen uitvoeren. 
Indien de zwemmer dit niet kan, dan wordt de overstap niet toegestaan. De kans dat de zwemmer 
uitgesloten wordt op wedstrijd is immers nog veel te groot.  

- Eerste basis vlinderslag en diens keerpunt voldoende beheersen. Dit wordt verder uitgewerkt bij de 
competitie. 

 
Instapmomenten bij pré-competitie en competitie. 
 

- Enkel door beslissing van de competitie trainers. 
 
Trainingsmomenten voor de pre-competitie 
 

- Dinsdag 17u30  tot 19u 
- Vrijdag 17u30 tot 19u 
- Zaterdag van 11u30 tot 13u 

 
 

Competitie zwemmers: vanaf 8 jaar 
 
Aan de hand van jou tempo wordt er steeds verder gewerkt aan je conditie en je techniek. 
Naargelang je tijden en technische mogelijkheden evolueer je in diverse stadia tot een A-zwemmer. 
In onze club trachten we je een reeks wedstrijden te laten zwemmen die overeenkomen met je kunnen en kom je 
zowel op wedstrijden waar je echt moet strijden voor elke plaats, als op gewone wedstrijden.  AZV verwacht van de 
zwemmers dat zij aan 50 % van de aangeboden wedstrijden deel nemen.  Einde de maand mei volgt een evaluatie, 
behaald de zwemmer geen 50 % dan komt er een verwittiging, behaald de zwemmer in december na de verwittiging 
nog geen 50 % dan betekend dit voor de zwemmer het einde van de competitie. Bij niet deelname – aan een 
ingeschreven wedstrijd – zonder een doktersattest volgt een boete van 20 €.  Wedstrijden die georganiseerd worden 
door AZV zijn verplichte wedstrijden voor een competitie zwemmer. Enkele uitzonderingen zijn: ziekte (doktersattest 
verplicht), Vormsel, vakantie (bewijs afgeven). Bij afwezigheid – zonder een doktersattest of bewijs van Vormsel, 
vakantie – op een ingeschreven wedstrijd volgt een boete van 20 €. 
 
Wat verwachten onze trainers van de zwemmer tijdens de training: 

 
- Minstens 3 x per week trainen 
- Training begint niet zonder klaarzetten materiaal 
- Opwarming (droog) 
- Fles water verplicht 
- Voor en na de training naar toilet, niet tijdens de training 
- Zwemvliezen, poolboy, paddels klaarleggen voor de training 
- Iedereen ruimt na de training zijn eigen gerief weer op 
- Opruimen van materiaal (vlaggetjes, startblokken, …) 
- Trainer gaat boven blad papier, respect voor de trainer ! 
- 100 % inspanning van de zwemmer, bij gebrek aan gevraagde inspanning van de zwemmer zal de trainer de 

zwemmer uit het zwembad zetten. 
- Geen ouders naast het bad 
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Wat verwachten onze trainers van zwemmers op wedstrijd 
 

- Fles water 
- Gezond eten tijdens de wedstrijd + ook voldoende eten, alleen niet te dicht tegen de wedstrijd 
- Voor en na elke wedstrijd naar de trainer gaan voor tips en feedback 
- Voor het inzwemmen aan trainer vragen wat in te zwemmen. 
- De zwemmer blijft bij de groep: als hij wil vertrekken vraagt hij toestemming aan trainer of afgevaardigde, hij 

zegt naar waar hij gaat, en komt op het afgesproken uur terug. 
- Droogopwarming opnieuw net voor de wedstrijd (kan ook bij de oproepkamer) 

- Zwemmers/sters mogen deelnemen aan grote wedstrijden, maar de eventuele gezwommen boetes 

bij het overschrijden van de limiet, zijn vanaf 1 januari 2015 ten laste van de zwemmers/sters. 

Uitzondering: Wanneer een zwemmer/ster van de trainer moet deelnemen aan een bepaalde 
wedstrijd en de LT niet haalt is de boete voor de club. 

- Zwemmers dragen hun origineel t-shirt en trainingspak van de club.  
- Supporteren voor AZV 

 
Regels en afspraken zijn er om een training en wedstrijden optimaal te laten verlopen, kan je bepaalde regels en 
afspraken niet of moeilijk naleven dan is dit steeds bespreekbaar met de trainer. 
 
 
Trainingsmomenten voor de competitie: 
 

- Competitie zwemmers trainen alle dagen, uitgezonderd zon- en feestdagen. De trainingen gaan 

door op weekdagen van 17u30 tot 19u. Op zaterdag van 11u30 tot 13u. Naargelang hun niveau en 

leeftijd zijn er aanpassingen voorzien in het aantal trainingen. 

 

 
Veteranen: Recreatief vanaf 16 jaar. 
 
Dit is de gelegenheid om aan je conditie te werken op eigen niveau, of gezellig met vrienden wat baantjes te 
zwemmen.  Er is steeds een trainer/redder aanwezig voor eventuele vragen of opmerkingen. 
 
Trainingsmomenten veteranen: 
 

- Woensdag: 21u tot 22u. (3 banen) 
- Vrijdag: 21u tot 22u. (3 banen) 
- Zondag: 8u tot 9u. (2 banen) 

 
Masters: competitiezwemmers vanaf 25 jaar. 
 
Trainingen en vriendschappelijke zwemwedstrijden. 
 
Trainingsmomenten Masters: 
 

- Woensdag: 21u tot 22u. (1 baan) 
- Vrijdag: 21u tot 22u. (1 baan) 
- Zondag: 8u tot 9u. (2 banen) 

 

5. Wedstrijden 
 
We nemen jaarlijks deel aan verschillende wedstrijden.  Zowel de niet vergunninghouders, de competitie zwemmers 
en de Masters.   
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- De niet vergunninghouders (zwemmers van de zwemschool) zijn niet verplicht om aan wedstrijden deel te 
nemen, maar het kan vanaf de moment dat ze een brevet hebben van 25 meter, zonder hulpmiddelen.                          
(blauwe badmutsen) De zwemmers van de zwemschool krijgen hun uitnodiging/inschrijving per mail en 
moeten hun deelname aan de wedstrijden ook bevestigingen door de inschrijving terug te mailen. 
 

- Competitie zwemmers zijn verplicht om aan één wedstrijd per maand deel te nemen. Zij krijgen hun 
inschrijving persoonlijk of via mail. Hun deelname aan wedstrijden wordt schriftelijk bevestigd en in de 
daarvoor voorziene brievenbus gestopt. 
 

- Masters: Linda Swennen zorgt voor de uitnodigingen en inschrijvingen van hun wedstrijden. 
 
 

We organiseren zelf 5 wedstrijden per jaar, ze vinden plaats in het Gemeentelijk Zwembad te Arendonk.  
(4 wedstrijdbanen in een 25m bad)  
Twee wedstrijden zijn voor de niet vergunninghouders en twee wedstrijden zijn voor de competitie zwemmers.  Eén 
wedstrijd is voor alle leden van AZV, het clubkampioenschap. 
Wedstrijden die georganiseerd worden door AZV zijn verplichte wedstrijden voor een competitie zwemmer. Enkele 
uitzonderingen zijn hoger vermeld bij “ competitiezwemmer”. 
De samenstelling van het wedstrijdprogramma gebeurt door de sportsecretaris.  Onze sportsecretaris verzorgt ook 
de volledige wedstrijdtechnische administratie: het voorprogramma, de uitnodigingen, de registratie van de 
inschrijvingen, de samenstelling van het wedstrijdprogramma en het printen van de startkaarten.  Voor de 
samenstelling van het wedstrijdprogramma en de uitslagverwerking maken we gebruik van het officiële software 
programma TOPSWIM van de Vlaamse Zwemliga.  De clustergroep van de niet vergunninghouders (zwemschool) en 
de competitie zwemmers zorgen telkens voor de logistieke ondersteuning en de omkadering. 
 

6. Nevenactiviteiten 
 
We trachten een goede clubsfeer na te streven.  Om de tevredenheid en de loyaliteit van de leden te blijven 
verbeteren en een goede communicatie na te streven tussen club, leden en ouders en de onderlinge betrokkenheid 
te versterken organiseren we nevenactiviteiten. 

- Clubkampioenschap: elke deelnemer krijgt een cadeau 
- Kampioenenviering: de bekers voor de respectievelijke leeftijdskampioen worden overhandigd en 

zwemmers die in de loop van het voorbije jaar uitzonderlijke prestaties hebben geleverd worden gehuldigd. 
(Vlaams- Provinciaal- of Belgisch kampioen of Jonge Haai) 

- Startweekend voor de competitie zwemmers: laatste weekend van augustus: trainingen, spel en 
ontspanning 
 

 

7. Informatie en communicatie 
 
Effectieve communicatie is een noodzakelijke voorwaarde om een doeltreffende werking van de club te waarborgen. 
AZV heeft verschillende communicatiekanalen waarlangs we de informatie over wedstrijden, trainingen en 
nevenactiviteiten naar de leden, ouders en medewerkers verspreiden. 

- Op onze website: www.azv-arendonk.be vind je bij de nuttige adressen het juiste email van de juiste 
doelgroep. 

- Facebook: We hebben een eigen pagina maar ook een gesloten groep voor leden van de club 

- Infobord in de cafetaria ter hoogte van de trap en aan de kleedkabines. 
- Persoonlijk per mail 

 
 
 
 
 

 

http://www.azv-arendonk.be/
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8. Het aankoop- en materiaalbeheer 
 
We proberen op een doeltreffende manier te voldoen een de logistieke en materiële behoeften van de club en de 
leden.  T-shirts, badmutsen, trainingspak, sporttas van AZV bieden wij aan tegen kostprijs. (bestellijst in bijlage) 
AZV koopt zelf de materialen aan die nodig zijn voor de technische werking: chronometers, fluitjes, polo’s voor 
officials.  Voor alle trainingen voorziet AZV de nodige materialen zoals zwemvliezen, poolboy’s, rekkers, plankjes, 
spelmateriaal, enz. Dit materiaal is eigendom van de club.  

9. De financiën  
 
AZV is financieel gezond en we beschikken over een goede basis voor de toekomst.   
Elke maand controleert en bespreekt het hoofdbestuur het kasverslag.   
 
Inkomsten 
 

- De lidgelden zijn de belangrijkste inkomsten van de club.  
- Het lidgeld zal verhoogd worden met 3% nadat na een eerste herinnering het lidgeld nog niet voldaan is. 
- Na vroegtijdig stopzetten van het lidmaatschap zal er geen of geen gedeelte van het lidgeld terug betaald 

worden. 
- De club bekomt een jaarlijkse subsidie van de gemeente Arendonk. 
- Wij doen sponsors een voorstel om voor een investering van 125 € per jaar te worden aangemerkt als 

officiële sponsor van AZV.  Hiervoor krijgen zij in ruil een vermelding in het wedstrijdprogramma boekje en 
een vermelding op onze website.  

- Op onze eigen wedstrijden worden er hotdogs verkocht en is er een kleine aanwezigheidstombola.  Dankzij 
deze inkomsten compenseren we de organisatiekosten. 

- Wij hopen op jaarlijkse activiteiten, georganiseerd door de verschillende clustergroepen, die de financiële 
toestand in balans houden. 

 
Uitgaven  
 
Naast de verplichte bijdragen aan de Vlaamse Zwemliga en verzekering huren we het zwembad af voor trainingen en 
wedstrijden.  Deelname aan wedstrijden, technische werkingskosten en onkostenvergoedingen happen een flink 
deel van het budget weg en ook de organisatie van nevenactiviteiten en de bestuurlijke werking vereisen de nodige 
financiële middelen. 
 

10. Beknopt overzicht medewerkers AZV 
 
Raad van bestuur: 
 
De leden van de raad van bestuur kunnen steeds deelnemen aan de vergaderingen van het dagelijks bestuur. Leden 
van de raad van bestuur zijn: 

 
- Paul Prinsen (voorzitter) 
- Peter Raeymaekers (sportsecretaris) 

- Rik Dupont (ondervoorzitter) 
- Wendy Leemans (penningmeester) 

 
Dagelijks bestuur: 
 
Sportsecretaris: Peter Raeymaekers 
Taken: 

- Official: jurysecretaris 
- Lid van de RVB 

 
Penningmeester: Wendy Leemans 
Taken: 
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- Beheer financiële middelen 
- Innen van inkomsten en uitvoeren van betalingen 
- Opmaken van kasverslagen (maandverslag, wedstrijdverslag, jaarverslag) 
- Ledenbestand 
- Invullen van attesten mutualiteiten (aanvraag vergoeding bij sport) 
- Website en facebook 
- Lid van de RVB 

 
 
Agnes Torfs: 
Taken: 

- Verantwoordelijke pré-competite zwemmers en competitie zwemmers 
- Beheer en coördinatie wedstrijdtechnische administratie voor eigen wedstrijden en wedstrijden op 

verplaatsing voor de Competitie 
- Inschrijvingen wedstrijden Competitie 

 
Jurgen Bogaars: 
Taken: 

- Materiaal meester 
- Schakel tussen bestuur en G-zwemmen 
- Aanwezig op de sportraad 
- Regelen van onkostenvergoeding voor trainers 
- Beheer en coördinatie wedstrijdtechnische administratie voor eigen wedstrijden en wedstrijden op 

verplaatsing voor de zwemschool 
 

 
Trainers: 

 
Zwemschool: 
 

- Cindy Geudens (verantwoordelijke en beheer 
Doodle) 

- Nathalie Cornelissen (verantwoordelijke en 
beheer wachtlijst zwemschool) 

- Emily Van Loon 
- Elena Gijsbrechts 
- Iris Gijsbrechts 
- Elke De Puydt 
- Niels Vercaigne 

 
- Jana Dockx (inschrijvingen voor wedstrijden 

van de NVH) 
- Dieter Loods 
- Kim Geritssen 
- Niels Gijbels 
- Yoni De Mey 

 

 
Pré-competitie zwemmers en Competitie zwemmers: 
 

 
 

- Agnes Torfs 
- Elke Verachtert 
- Jan Gerritsen 
- Bart Vancauwenberge 

 

 
 
 

 
 

Redders: 
 

- Elke De Puydt 
- Nathalie Cornelissen 
- Senne Goris 
- Niels Vercaigne 
- Cindy Geudens 

- Iris Gijsbrechts 
- Elke Verachtert 
- Kevin Van Deuren 
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Officials: 
 

- Linda Swennen 
- Jan De Puydt 
- Jan Gerritsen 

- Piet Michiels 
- Peter Raeymaekers (jurysecretaris) 
- Agnes Torfs (jurysecretaris) 

 
 
Afgevaardigde: 
 

- Een afgevaardigde moet zelf lid zijn van AZV.  
Dit kan een ouder zijn van de zwemmers.  
Lidmaatschap kan hiervoor geregeld worden. 

 
 

 

11. Helpen in mijn club/de club van mijn kind 
 
Sportclubs draaien bijna volledig op inzet van vrijwilligers.   
Een mooi stukje werk waar jij ook een bijdrage aan kunt leveren.   
Elke tak van sport heeft zijn eigen mentaliteit en elke vereniging zijn eigen sfeer. 
 
Met de informatie die wij hebben opgenomen in dit huishoudelijk reglement schetsen wij een beeld van onze 
zwemclub en maken wij duidelijk waar je kan helpen.  De meeste helpende handen zijn nodig op wedstrijden 
georganiseerd door AZV.  Je kan helpen bij volgende taken: 
 

- Programma boekjes kopiëren 
- Stoelen klaar zetten rond het zwembad 
- Zwembad wedstrijd-klaar maken 
- Inkom 
- Micro 
- Official 
- Redder/ E.H.B.O 
- Afgevaardigde 

- Tijdopnemer (op niet vergunning wedstrijd) 
- Starter (op niet vergunning wedstrijd) 
- Tombola 
- Hotdogs maken 
- Rond gaan met drank voor de helpers 
- Startkaarten ophalen bij officials 
- Opruimen 

 
Verder is alle hulp steeds welkom bij allerhande nevenactiviteiten.  Je kan je in je eentje opgeven om te helpen, 
maar ben je met een groep ouders dan kun je je ook als team opgeven.  Je kan kiezen of je met z’n allen gelijktijdig 
komt helpen of afwisselend als je niet altijd van te voren weet wanneer je kan.  Je bepaalt zelf hoe lang je wilt 
helpen.  Vul zeker de contactfiche (bijlage) in of neem contact op via info@azv-arendonk.be 
 
 

12. Akkoord 
 
Als lid van AZV ga ik akkoord met dit huishoudelijk reglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@azv-arendonk.be
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CONTACTFICHE                                                                                                                                                                                   
Laat ons via deze contactfiche weten of je in de toekomst wil helpen!  Vul daarvoor uw gegevens in. 

Naam   

Adres   

Postcode en gemeente   

Mama van   

Papa van   

Telefoon   

GSM   

E -mail   

Deze taak wil ik doen   

    

Ik heb interesse voor de 
opleiding tot official  JA   / NEEN 

Ik heb interesse voor de 
opleiding tot trainer JA   / NEEN 

    
    
Stop deze contactfiche terug in de daarvoor bestemde brievenbus aan de grote kleedcabines naast de inkomhal of 

mail je vragen en opmerkingen door naar info@azv-arendonk.be 
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  Bestellijst 
   
   

            
BADMUTS T SHIRTEN TRAININGSPAK SPORTTAS 

Blauwe  badmuts 
met geel logo van 
de club. Merk: 
SPEEDO. 

Blauwe T-shirt 
met ronde hals en 
geel logo van de 
club op de rug. 
Kindermaten 
vanaf 9 jaar tot 14 
jaar. Volw maten 
van S tot XXL. 

Blauwe polo 
model met geel 
logo van de club 
links boven op de 
voorkant. 
Kindermaten 
vanaf 9 jaar tot 14 
jaar. Volw maten 
van S tot XXL. 

Blauwe navy vest 
met op achterkant 
wit logo van de 
club. Kindermaten 
vanaf 128 tot 164.                
Volw maten van 
XS             tot XXL. 
Merk SPEEDO 

Blauwe navy 
broek met 
elastische taille. 
Kindermaten van 
128 tot 164.                       
Volw maten van 
XS tot XXL. Merk 
SPEEDO 

Een blauwe navy 
pvc/polyester 
model met 5 
ritsvakken, 
handvat en 
afneembare 
schouderriem. 
Afm.: 69x34x36 

10 € 10 € 10 € prijs per set 15 € 

 
    kindermaat: 50 € volw maat: 60 € 

 

 
    

Het is mogelijk om een verschillende maat te 
nemen in vest en/of broek. 

 

 

maat noteren maat noteren maat noteren maat noteren 

 
      Gelieve het gewenste artikel aan te 
duiden. 

    T-shirt en trainingspak kunnen gepast worden in het 
zwemlokaal. 

   De sporttas is te bezien in het 
zwemlokaal. 

    
      Betaling: cash overschrijving 

 
Te betalen:   

 
    

   
      
      Cash betalingen liefst met gepast geld. 

    Artikelen betaald via overschrijving zullen pas na betaling overhandigd worden. U zal via mail op de hoogte gebracht 
worden. 
Rekeningnr. BE31 9730 4015 0455 

    BIC code: ARSPBE22 
     

      Naam:  ___________________________________________ 
   

      
      
      
      e-mail ___________________________________________________________ 

  
      
       


