Jaarverslag elementaire commissie 2016-2017
Commissie bezetting:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester/ wachtlijst:
Lid / opleider:

Judith Abcouwer-Bakker
Deborah de Lange-Verberkmoes
Nel Abcouwer-Tjeertes
Paul de Haan

Leszwemmen/ afzwemmen
Het zwem-ABC wordt door zv de Zaan verzorgd op dinsdag van 18.00-18.55 uur in de Slag 2
en op vrijdag van 18.00-18.55 in de Zaangolf. De uurleiding wordt op dinsdag verzorgd door
Deborah de Lange-Verberkmoes. Op vrijdag wordt de uurleiding verzorgd door Judith
Abcouwer-Bakker
Dit seizoen hebben we drie keer afgezwommen. Hierbij hebben 48 kinderen hun A-diploma
behaald, 47 kinderen hun B-diploma en 23 kinderen hun C-diploma. In totaal zijn de er 118
diploma’s uitgereikt. Tijdens het afzwemmen wordt de elementaire commissie bijgestaan
door veel vrijwillige lesgevers. De afgevaardigde van de Nationale Raad Zwemdiploma’s
heeft ons tijdens het afzwemmen bezocht en ons een goede waardering voor de organisatie
en het behaalde niveau van de zwemmers gegeven.
Wachtlijst
De wachtlijst bevat momenteel ongeveer 100 kinderen en de wachtduur is ongeveer 13-15
maanden.
Lesgevers gezocht!
Om het leszwemmen op voldoende niveau te kunnen voortzetten, zijn nieuwe lesgevers altijd
welkom, zowel op de dinsdag als op de vrijdag! Meld je aan bij Judith Abcouwer om ons uit
de brand te helpen. Nieuwe lesgevers kunnen een cursus volgen zodat ze meer kennis
hebben van het lesgeven en het omgaan met kinderen en water.

Uitdaging!!!!!!
Afgelopen seizoen zijn we als commissie, met ondersteuning van Maurice Beers een aantal
keer bijeen gekomen om ons in te zetten voor de vele veranderingen die per 1 januari 2018
zullen ingaan. Hiervoor is er niet alleen uitbreiding van de elementaire commissie nodig,
maar ook de medewerking van alle lesgevers, trainers en leden.
Vanaf 2018 moet de Zaan voldoen aan licentieverplichtingen, willen we nog kunnen
lesgeven en kinderen kunnen laten afzwemmen via de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Bedankt!
De elementaire commissie wil alle vrijwillige lesgevers hartelijk bedanken voor hun
geweldige inzet!

Namens de elementaire commissie Judith Abcouwer-Bakker

