
Informatieblad van 

Jeugd - en sportvereniging “de WATERVRIENDEN" 
 
Wat je allemaal kunt doen bij de “WATERVRIENDEN” : 
 
BADMINTON 
Recreatiebadminton: Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur, in de sporthal Groeneweg. 
Kosten: € 3,00 per keer. 
 
Informatie: via Watervriendenschagen@hotmail.com 

 

AFDELING ZWEMMEN 
Bij onze afdeling zwemmen kunt u "leszwemmen" voor de volgende diploma's: A, B en C diploma, 
Basisdiploma's zwemvaardigheid 1, 2 en 3, snorkeldiploma's A, B en C (officiële diploma's van de Neder-
landse Onderwatersport  Bond). U kunt bij ons ook de nationale zwem diploma’s survival 1, 2, 3 en 
waterpolo 1, 2, en 3 halen.  
Voor de volwassenen hebben wij een trimgroep.  
Ook hebben wij nog het vakantiezwemmen, dan kunt u komen vrijzwemmen in de vakanties van  
de basisscholen, leuk bijvoorbeeld als uw kind bij ons al op "leszwemmen" zit. 
Ook –ouder-kind zwemmen, ouders met peuters (bij opgave niet ouder dan 3 jaar en  
3 maanden) kunnen tijdens de "lesuren" wekelijks bij ons komen zwemmen.  
De ouder houdt zelf toezicht op de peuter in het peuterbadje. 
Informatie over het zwemmen:  via Watervriendenschagen@hotmail.com  

 
Het bestuur wil u er nog even op wijzen dat de ”WATERVRIENDEN” een vereniging is en geen  
"zweminstituut”. Al onze activiteiten worden georganiseerd door onbetaalde  vrijwilligers. 
 
Contributie voor het zwemmen, per kwartaal: 
Wekelijks zwemmen (les) : Jeugdleden (t/m 17 jr.)  €  38.50 volwassenen (vanaf 18 jr.) € 40.50 
Vakantiezwemmen  (VZL) : Jeugdleden (t/m 17 jr.)  € 12,50, volwassenen €  14,75 
Ouder-en kindzwemmen : Voor het kind (t/m 3 jaar) € 38.50, voor de ouder € 14,75 
Meezwemmen tijdens vrijzwemperioden kost per persoon, per keer  € 3,00.   
 
Begintijden lessen, (de "lessen" duren 40 minuten): 
Diploma A, B en C       : Vrijdag 18.00 en 18.45 uur. 
Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 : Vrijdag 19.30 uur. 
Snorkelen A, B en C      : Vrijdag 18.45 uur. 
Survivalzwemmen      : Vrijdag 19.30 uur 
Waterpolo   : Vrijdag 19.30 uur. 
Trimzwemmen           : Vrijdag 18.45 uur of 19.30 uur. 
 
Uw inschrijving is pas geaccepteerd na betaling van € 5,00 inschrijfgeld. U kunt dit afgeven bij de   
ledenservice (alleen tijdens het vrijzwemmen) of overmaken op ons rekening nummer NL09 INGB 0003 
5105 79. Vergeet dan niet u naam te vermelden en de naam van uw kind en dat het om een aanmelding 
gaat. 
U kunt dit formulier inleveren tijdens de verenigingsuren op vrijdag in zwembad de Wiel of opsturen  
aan de Watervrienden, Makreel 20, 1741 RJ Schagen of mailen naar watervriendenschagen@hotmail.com 
Opzeggen bij de vereniging kunt u doen via een speciaal mutatieformulier of via een mail. 
Opzeggen s.v.p. per kwartaal, we hanteren een opzegtermijn van 1 maand. Opzeggingen gaan niet door 
middel van het afzwemmen, ook hierna hanteren wij een maand opzegtermijn. Uw kind kan deze maand 
blijven komen zwemmen.  
 
 
 
 
 



 
Aanmeldingsformulier  DE “WATERVRIENDEN” SCHAGEN 
 
Voornaam __________________________________________                  
 
Achternaam _________________________________________                
                                                                                                                             
Adres ______________________________________________                 
                                                                                                                            
Postcode _____________ Woonplaats ___________________ 
                                                                                                                       
Telefoon ______________ Geb.datum ____________________                 
                                                                                                                        
E-mail adres _________________________________________                 
                                                                                                                        
Zijn er medische gegevens die wij i.v.m. met de veiligheid dienen                   
te weten bv. Epilepsie, ADHD, Autisme.  
 
_____________________________________________________ 
 
( ) Leszwemmen (reeds in bezit van zwemdiploma A / B / C / Z1 / Z2 / Z3) 
               (groep schoolzwemmen ................) 
( ) Ouder + kind zwemmen 
( ) Snorkelen (zwemvaardigheid 1 verplicht) 
( ) Survival zwemmen 
( ) Waterpolo (zwemvaardigheid 1 verplicht) 
( ) Trimzwemmen 18.45 uur 
( ) Trimzwemmen 19.30 uur 
( ) Vrijzwemmen wekelijks om 18.00 uur 
( ) Vrijzwemmen in de vakanties van de basisscholen 
 
Voorkeur zwem uur: 
( ) Vrijdag 18.00 uur 
( ) Vrijdag 18.45 uur 
( ) Vrijdag 19.30 uur, alleen voor Zwemvaardigheid, Survival, Waterpolo en Trimzwemmen) 
 
Datum_________________    Handtekening ___________________ 
(Indien jonger dan 16 jaar handtekening 
ouder of verzorger) 
 
Uw handtekening houdt in dat u bekend bent met de informatie vermeld op het 
“informatieblad”. 
Informatieblad niet bij de aanmelding ontvangen, vraag ernaar via de mail! 
 
Inschrijfgeld bedraagt: € 5,00,, betaald  ja / nee   
 
TBV nieuw lid, 
 
Inschrijving gedaan d.d.  : ___________________________________________________ 
 
Naam     : ___________________________________________________ 
 
Inschrijfgeld betaald   : Ja / Nee 
 
Contactadres,              : watervriendenschagen@hotmail.com 
Secretaris,                : Dagmar van Holten - Meekel 

Man/vrouw 
 

Al eens eerder lid 
geweest van deze 
vereniging 
          Ja/nee 

Van sommige activiteiten 
maken wij foto’s. Heeft u  
bezwaar tot het plaatsen  
van foto’s van u of uw  
kind op onze website 
(www.watervrienden.nl) 
            Ja/Nee 
 
Heeft u bezwaar tegen het 
plaatsten van foto’s van uw 
kind op onze sociale media 
(facebook van de 
watervrienden) 
 Ja/Nee 
 


