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Technische Commissie Jaarverslag 2018
Samenstelling Technische Commissie:
Voorzitter: Lilian Smeets bestuurslid namens TC
Leden : Alle lesgevende medewerkers en toezichthouders.
Contact/ondersteuning voor medewerkers bad-dienst.
In 2018 hadden we 6 TC vergaderingen en 1 vergadering mat alle toezichthouders.
Er waren 2 bijscholingen voor lesgevers en toezichthoudersgegeven. .
De volgende punten werden behandeld:
1. Organisatie zwemlessen en lesprogramma’s.
2. Proef en diploma zwemmen, evaluatie nieuwe normering Zwem ABC.
3. Bijscholing en opleiding Lesgever Zwem ABC.
4. Doorstroom leerlingen en vrij zwemmen sub tropisch bad.
5. Zwemmend redden.
6. Toezichthouders en bad-dienst.

1. Organisatie zwemlessen en lesprogramma’s.
Organisatie.
Het streven om iedere lesgever voor maximaal 2 lessen in te zetten op zondag is
helaas niet gelukt, door afwezigheid van lesgevers i.v.m. ziekte en/of werk.
Tevens was er nog stagebegeleiding nodig voor 5 kaderleden in opleiding.
Nadat 3 cursisten hun praktijk-examen in november hadden voltooid werd de druk
pas minder.
Lesprogramma.
Per 1 januari 2018 werd de nieuwe normering voor de zwem ABC diploma’s
ingevoerd, de lesprogramma’s moesten hiervoor aangepast worden.
Voor de lesgevers betekende dat bijscholing en bestuderen van de vernieuwingen
die nodig waren om volgens de nieuwe regels af te zwemmen.
Door de opstap groepjes van 8 naar 10 te brengen, is gebleken dat de lessen met
kleine stapjes van aanleren naar verbeteren en vervolgens automatiseren en
conditie opbouwen beter op elkaar aansluiten naar het diploma.
2. Proef en diploma zwemmen.
In 2018 hebben we 2x proef en diploma zwemmen georganiseerd.
Voor de zomervakantie, zwommen alle diploma’s af.
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In december zwommen alleen de leerlingen voor het Zwem ABC af.
De planning van afzwemmen en zwemlessen werd aangepast zodat alle zwemlessen
door konden gaan.
Het afzwemmen voor snorkel-diploma’s vond op donderdagavond plaats.
Uitgereikte diploma’s:
A diploma 29
Zwemvaardigheid 1 3
Snorkelen 1
3
B diploma 24
Zwemvaardigheid 2 2
Snorkelen 2
2
C diploma 9
Evaluatie nieuwe normering Zwem ABC.
We zien dat de nieuwe normeringen voor het zwem-ABC meer gericht zijn op het
overleven dan op een correcte (perfecte) uitvoering van de zwemslag over langere
afstand..Het technisch correct zwemmen van de school en enkelvoudige rugslag
volstaat nu over 50m en conditie zwemmen over een afstand van 100 meter.

2. Bijscholing en opleiding Lesgever Zwem ABC.
Bijscholing.
Voor de nieuwe normeringen van het zwem-ABC was er een theorie bijscholing. Op
23 december was een praktijkgerichte bijscholing voor alle lesgevers.
Aansluitend bijscholing Zwemmend Redden voor lesgevers, toezichthouders en
trainers. Als afsluiting met de hele groep het ontruimingsplan doorgenomen en
geoefend Na de zomervakantie heeft er een bijscholing Zwemmend Redden voor
toezichthouders plaats gevonden op donderdagavond. (bijlage 2.)
Opleiding Lesgever Zwem ABC.
In november gingen 4 cursisten op voor hun praktijk examen 3 cursisten slaagden
voor het examen, 1 cursist kreeg een herexamen.
Er is nog 1 cursist die door omstandigheden iets achter loopt.,zij werkt er hard aan
om komend voorjaar het praktijkexamen af te leggen.

3. Doorstroming leerlingen.
Door de aanpassing van de lesprogramma’s eind 2017 is nu duidelijk te zien dat het
doorstromen verbetert is, er wordt doelgericht gewerkt naar de volgende groep.
Door na het voortraject 2 groepen toe te voegen is de overstap naar het hoofdtraject
minder groot.
Door betere voorlichting over zwemveiligheid zien we nu ook meer kinderen na het
behalen van diploma A doorgaan met B en C diploma, met deze 3 diploma’s is een
kind zwem-veilig
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Vrij zwemmen recriatie bad /sub-tropisch bad
Door het omzetten van lestijd voor groep 1 en 2 naar 8.30 uur maken meer ouders
gebruik van het recreatiebad om samen met hun kinderen te oefenen en te genieten
van de mogelijkheden die deze gelegenheid bied.
Dit voordeel zien we terug in de zwemles bij kinderen die samen met ouders gebruik
maken van het recreatie-bad op zondag morgen.

4. Zwemmend Redden.
Om tijdens alle zwemuren voldoende gediplomeerde toezichthouders te hebben is
tijdens verenigingsuren campagne gevoerd voor de opleiding Zwemmen Redden.
12 melden zich aan en hebben de opleiding afgesloten en het certificaat Zwemmend
Redden.

5. Toezicht en baddienst.
Toezicht.
Voor het toezicht op zondagmorgen zijn voldoende medewerkers aanwezig en is
alles goed geregeld. Op donderdagavond werken we met een rooster dat door
Jerome Dols wordt gemaakt en beheerd. .
2x per jaar worden toezichthouders bijgeschoold en het ontruimingsplan geoefend.
Baddienst.
De baddienst is al enkele jaren het zorgen kindje van te vereniging, de bezetting is
minimaal, er moet dringend ondersteuning komen voor deze groep.
Het maken van een bezettingsplan is puzzelwerk we hebben maar 3 vaste
baddienst medewerkers, sinds 2 jaar worden door Francoise en Annemie de
openstaande plekken ingevuld.
Deze situatie is niet langer houdbaar, er zal op korte termijn aanvulling moeten
komen.
50 Jaar Watervrienden Geleen
Om dit mooie feest te vieren was op zondag 1 juli een bijzondere dag voor alle leden
en aanhang.
Het bad vol met luchtkussens, stormbaan enz. een geweldige morgen voor
deelnemers en medewerkers met als afsluiting een traktatie en een pen.
Conclusie.
In 2018 is door iedereen hard gewerkt om te voldoen aan de eisen om de Licentie en
de norm veiligheid te halen, wat ons gelukt is
Door bijscholingen, opleiding lesgever zwem ABC met diverse stages en cursus
Zwemmend Redden was 2018 erg intensief.
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Maar ook alle administratieve werkzaamheden ten behoeve van de Licentie koste
veel tijd en inzet van onze medewerkers.
We kunnen zeggen dit alles echter goed afgerond te hebben.
Het blijft moeilijk om nieuwe vrijwilligers te werven dat zien we ook bij andere
verenigingen in het land, we blijven echter optimistisch en ons best doen.
Tevens bedanken we alle kaderleden voor hun inzet het afgelopen jaar.
Voorzitter Technische Commissie
Lilian Smeets
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