
 
 

Juli 2018 
 

 
 
 
 
 

Aan de ouders/verzorgers , 
 
Wij willen uw kind van harte welkom heten bij de afdeling leszwemmen van SCOM.  
 
Hieronder treft u informatie aan over de organisatie van onze afdeling: 
 

• 10 minuten voor aanvang van de zwemles mag u naar binnen en kunt u uw kind 
omkleden. Het adres van het zwembad is: Middenbaan Zuid 400 te Hoogvliet. 

• Indien u gebruik maakt van een hokje dan moet u de kleding opbergen in een van de 
opbergkastjes zodat anderen ook gebruik kunnen maken van de cabine. 

• U mag niet met uw schoenen voorbij de kleedhokken komen!  

• De eerste les mag u bijwonen in het zwembad, daarna alleen het laatste kwartier op de 
kijkdagen, deze staan vermeld in het overzicht zwemlessen welke hierbij is ingesloten. 
Het is dan ook mogelijk om vragen te stellen aan de zwemleider. 

• Voor het oefenen met  kleding krijgt u geen apart briefje mee. In het schema staat 
aangegeven op welke dagen u uw kind kleding mee moet geven. De kledingeisen voor de 
verschillende diploma's staan op  het schema aangegeven. De kinderen die in het 
ondiepe bad zwemmen hoeven geen kleding mee te nemen. 

• De jongens moeten zwemmen in een zwembroek zonder lange pijpen (zgn. 
zwemboxers zijn dus niet toegestaan volgens de eisen van de Nationale Raad 
Zwemdiploma’s) 

• De betaling voor de zwemlessen kan uitsluitend per automatische incasso. 

• Tijdens de les kunt u in de publieksruimte zitten om u kind te zien zwemmen. We 
verzoeken u vriendelijk om alleen tijdens de leswisseling naar deze ruimte toe te 
lopen en deze ruimte weer te verlaten. Voor de hygiëne voor uw kind en andere 
kinderen vragen wij u ten alle tijden de blauwe overschoenen aan te trekken wanneer 
u door het zwembad loopt. De schoentjes vind u voor de deur naar de ingang van de 
zwemzaal. 

• Verdere informatie over onze vereniging kunt u vinden op www.scom-hoogvliet.nl. Voor 
alle andere vragen kunt u ons een e-mail sturen. Omdat onze vereniging uitsluitend met 
vrijwilligers werkt, die daarnaast ook meestal een baan hebben, kan het zijn dat uw mail 
niet altijd gelijk wordt beantwoord. Wij streven er wel naar dit binnen 1 week te doen. 

 
Tot slot wensen wij uw zoon/dochter veel zwemplezier en veel succes toe bij het behalen van de 
zwemdiploma’s bij SCOM.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen Leening, 
Secretariaat afdeling leszwemmen. 
 

Secretariaat afdeling leszwemmen 
Ellen Leening 
Telefoon:06-30148381(uitsluitend whatsapp en 
sms) 
E-mail: scom.leszwemmen@gmail.com 
 

 

Betreft: zwemles 

http://www.scom-hoogvliet.nl/
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Verdere informatie over de afdeling Leszwemmen 

 
De afdeling leszwemmen leidt op voor erkende zwemdiploma’s van de Nationale Raad voor 
Zwemdiploma’s. De diploma’s A, B en C vormen een samenhangend geheel en zijn 
voornamelijk gericht op de zwemveiligheid van het kind. Dit betekent dat het kind 
verschillende vaardigheden aanleert om zich te kunnen redden als het te water raakt.  
De lessen worden gegeven door een team van gediplomeerde trainers op vrijdagmiddag van 
15.40 tot 19.00 in zwembad Hoogvliet. Ons team bestaat geheel uit vrijwilligers. Tijdens de 
zomervakantie en de kerstvakantie worden geen zwemlessen gegeven. Tijdens de andere 
schoolvakanties gaan de zwemlessen meestal gewoon door. Meer informatie over SCOM kunt u 
vinden op onze website: http://www.scom-hoogvliet.nl 
 
De afdeling Leszwemmen wordt geleid door de commissie Elementair zwemmen. Belangrijke 
adressen zijn: 
 
Voorzitter leszwemmen    Secretariaat leszwemmen 
 
Ronald van den Akerboom           Ellen Leening      
E-mail:scom.voorzitter.elementair@gmail.com E-mail:scom.leszwemmen@gmail.com 
                                                                           
 
Als bijlage treft u nog de volgende informatie aan: 
 

 
➢ Algemene informatie over SCOM 
➢ Algemene voorwaarden SCOM 
➢ Overzicht zwemlessen seizoen 
➢ Inschrijfformulier SCOM



 

Juli 2018 
 

 
 
 
 

 

 

ALGEMENE INFORMATIE OVER SCOM 
 
 
Algemeen 
 
SCOM (Sport Club Oude Maas) is een Hoogvlietse zwemvereniging die in 1959 is opgericht om te 
bevorderen dat kinderen in Hoogvliet konden leren zwemmen. Door de jaren heen is SCOM zich, naast het 
verzorgen van zwemlessen voor alle zwemdiploma’s, gaan bezighouden met sportieve activiteiten in het 
zwembad. Deze activiteiten zijn: wedstrijd en Masters zwemmen, waterpolo en recreatief zwemmen 
(voor jongere en oudere volwassenen). Relatief nieuwe activiteit is het snorkel zwemmen en per 
november 2013 overleven. 
 
De zwemactiviteiten van SCOM zijn ondergebracht in drie afdelingen. Dit zijn de afdelingen leszwemmen, 
waterpolo en wedstrijd zwemmen. SCOM wordt bestuurd door een bestuur waarin alle afdelingen een 
afgevaardigde hebben. De gang van zaken binnen een afdeling wordt geregeld door een 
afdelingscommissie. 
 
SCOM is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB). De KNZB is het overkoepelende 
orgaan van alle Nederlandse zwemverenigingen. Deze bond organiseert competities en opleidingen, regelt 
verzekeringen en ondersteunt de verenigingen in hun activiteiten.  
 
Zwembad Hoogvliet is ons thuisbad. 
  
Lidmaatschap en contributie. 
 
Om zwemlessen te kunnen volgen en aan de trainingen te kunnen deelnemen moet men lid zijn van 
SCOM. De leden van SCOM zijn automatisch ook lid van de KNZB. De contributie van SCOM is als volgt 
opgebouwd: 
Elk lid betaalt per maand een bedrag aan les- of trainingsgeld voor de zwemactiviteit waaraan hij of zij 
meedoet. De hoogte van het maandelijkse les- of trainingsgeld staat vermeld op onze website onder 
lidmaatschap. Zijn er van 1 gezin 3 of meer leden lid van SCOM dan mogen zij vanaf het 3e lid (dus ook 
voor de 4e, 5e enz.) € 1,15 per persoon per maand in mindering brengen. 
 
Naast het les- en trainingsgeld betaalt elk lid éénmaal per jaar een bedrag voor het lidmaatschap van de 
KNZB. Aan het lidmaatschap is een verzekering gekoppeld voor letsels als gevolg van een ongeval tijdens 
de lessen en officiële activiteiten van SCOM. Het lidmaatschap van de KNZB geldt voor een heel 
kalenderjaar (van 1/1 t/m 31/12). Leden die voor SCOM aan wedstrijden deelnemen hebben hiervoor een 
startnummer nodig. Hierdoor is het bedrag voor het jaarlidmaatschap hoger. 
 
De contributie wordt voldaan per maand uitsluitend per automatische incasso.  Over de bedragen die 
zullen worden geïncasseerd wordt u bij aanvang van het lidmaatschap geïnformeerd en verder iedere 
keer aan het begin van het nieuwe jaar. 
 
Inschrijving 
 
Lid worden van SCOM gebeurd door inlevering van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier bij 
de ledenadministratie. Hiermee verklaart het lid zich tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden.  
 
 



 

Juli 2018 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beëindiging van lessen of trainingen en het lidmaatschap 
 
Bij de beëindiging van de lessen of trainingen geldt één maand opzegtermijn.  De opzegging dient 
schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie. Bij de opzegging van de lessen of 
trainingen gaan wij er automatisch van uit dat het lidmaatschap voor de KNZB ook beëindigd moet 
worden. 
 
Mutaties 
 
Wijzigingen van adres, telefoonnummer e.d. dienen schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie 
doorgegeven te worden. 
 
Informatievoorziening 
 
Voor verdere informatie over SCOM verwijzen wij u naar onze website: htpp://www.scom-hoogvliet.nl 
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Rooster zwemlesseizoen 2018-2019 

 
 
 

Voor kledingeisen zie andere kant van het blaadje  
  

31 aug-18 Zwemles 

7-sept-18 Zwemles 

14-sept-18 Zwemles + kleding + kijkdag 

21-sept-18 Zwemles 

28-sept-18 Zwemles 

5-okt-18 Zwemles 

12-okt-18 Zwemles + kleding + kijkdag 

19-okt-18 Zwemles 

26-okt-18 Zwemles 

2-nov-18 Zwemles 

9-nov-18 Zwemles + kleding + kijkdag 

16-nov-18 Zwemles  

23-nov-18 Diplomazwemmen (dus geen zwemles) 

30-nov-18 Zwemles 

7-dec-18 Zwemles 

14-dec-18 Zwemles + kleding + kijkdag 

21-dec-18 Zwemles  

28-dec-18 GEEN ZWEMLES 

4-jan-19 GEEN ZWEMLES 

11-jan-19 Zwemles 

18-jan-19 Zwemles 

25-jan-19 Zwemles 

1-febr-19 Zwemles + kleding+ kijkdag 

8-febr-19 Zwemles  

15-febr-19 Zwemles 

22-febr-19 Zwemles 

1-mrt-19 Zwemles 

8-mrt-19 Zwemles + kleding + kijkdag 

15-mrt-19 Zwemles  

22-mrt-19 Diplomazwemmen (dus geen zwemles) 

29-mrt-19 Zwemles 

5-april-19 Zwemles 

12-april-19 Zwemles 

19-april-19 Zwemles + kleding + kijkdag 

26-april-19 Zwemles  

3-mei-19 GEEN ZWEMLES 

10-mei-19 Zwemles 

17-mei-19 Zwemles 

24-mei-19 Zwemles + kleding + kijkdag 

31-mei-19 Zwemles  

7-juni-19 Zwemles 

14-juni-19 Zwemles 

21-juni-19 Zwemles 

28-juni-19 Zwemles + kleding + kijkdag 

05-juli-19 Zwemles 

12-juli-19 Diplomazwemmen (dus geen zwemles) 

19-juli-19 Laatste zwemles 
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Diploma Kledingeisen 

A Zwemkleding  
T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
Lange broek (d.w.z. een broekje met pijpen; broekjes die  
naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)  
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan,  
schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan) 

B Zwemkleding  
T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
Lange broek (d.w.z. een broekje met pijpen; broekjes die  
naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)  
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan,  
schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan) 

C Zwemkleding  
T-shirt, hemd of blouse met lange mouwen  
Lange broek (d.w.z. een broekje met pijpen; broekjes die  
naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)  
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan,  
schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)  
Regen/windjack met lange mouwen (bedoeld wordt een jack met lange  
mouwen, dat vaak is vervaardigd uit eens soort nylon)  

  

Zwemvaardigheid 
1,2 en 3 

Zwemkleding  
T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen  
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de  
huid (legging) zijn niet toegestaan)  
Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan,  
schoenen zonder echte zool (surfschoenen) zijn niet toegestaan)  
Plastic tas / vuilniszak 

 

Zwaardvis Brons Lange broek, blouse of T-shirt en trui. 

Zwaardvis Zilver Lange broek, blouse of T-shirt en schoenen (geen waterschoenen). 

Zwaardvis Goud Lange broek, blouse of T-shirt, trui en schoenen (geen waterschoenen). 

 
Opmerking:  
 
Het is toegestaan i.p.v. een broek en blouse een jurk of blouse met rok te dragen. De  
jurk/rok moet tot over de knie reiken. Vergeet niet een plastic zak mee te geven waarin de natte 
kleding mee naar huis genomen kan worden. 
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Algemene voorwaarden 
 

 
1. Na inlevering  van het ingevulde en onder- 
      tekende aanmeldingsformulier ontvangt het  
      aspirant-lid een factuur  voor de betaling  
 van het inschrijfgeld, het lidmaatschapsgeld  
 en het les- of trainingsgeld. De factuur dient  
 als bewijs van lidmaatschap. Voor alle overige 
 betalingen aan de vereniging ontvangt het lid 
 een factuur aan het begin van ieder kalenderjaar. 
 
2. Aan het lidmaatschap van SCOM  is  
 automatisch het lidmaatschap van de  
 Koninklijke Nederlandse Zwembond  (KNZB) 
 verbonden. Elk lid betaalt ieder jaar in januari het jaarlijkse 
       lidmaatschap voor de KNZB  
 
3. Het lidmaatschap van de KNZB kan alleen per einde 
 boekjaar eindigen. Het lidmaatschap dient  
 voor 1 december van elk jaar schriftelijk  
 opgezegd te worden. Een voortijdige 
 beëindiging van het lidmaatschap brengt  
 geen restitutie van lidmaatschapsgeld met  
 zich mee. 
 
4. Voor het leszwemmen en het recreatief  
 zwemmen wordt tien keer per jaar les- of 
 trainingsgeld geheven. Voor het wedstrijd- 
      zwemmen en het waterpolo wordt dit les- of         
      trainingsgeld twaalf keer per jaar geheven. 
      Het maandelijkse les- of trainingsgeld dient bij   
      Automatische incasso te worden voldaan.  
 Voor de eerste twee leden van een gezin is het 
 volledige les- of trainingsgeld van toepassing. 
      Voor de andere gezinsleden is een door het   
      bestuur vast te stellen korting van toepassing. 
 De gezinskorting wordt vermeld in het overzicht  
 les- en trainingsgelden. 
 
5. Bij het in gebreke blijven van de betaling  
 van het les- of trainingsgeld kan het bestuur  
 na 30 dagen overgaan tot het aanmanen met 
 een herinneringsnota. De administratiekosten  
 bedragen € 2,50 voor de eerste herinneringsnota  
 en € 5,00 voor de daarop volgende    
      herinneringsnota’s. Bij een voortdurend in gebreke        
      blijven kan het  bestuur het betreffende lid schorsen 
      totdat alle betalingen zijn voldaan. 
 
6. De betaling van les- of trainingsgeld kan alleen 
 worden stopgezet op medische gronden. Een 
 verzoek om stopzetting van betaling dient  
 schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. 
 
7. Bij beëindiging van de lessen of trainingen  
 geldt één maand opzegtermijn. De opzegtermijn 
 gaat in op de eerste dag van de maand volgend  
 op de maand waarin schriftelijk opgezegd wordt. 
 

8. Indien een lid zijn of haar startnummer wenst 
in te trekken dan dient hij of zij dit tijdig, voor  
het verstrijken van de door de KNZB gestelde 
termijn, schriftelijk het bestuur hiervan in kennis  
te stellen. Als de schriftelijke in kennis stelling na  
het verstrijken van de genoemde termijn bij het  
bestuur binnenkomt dient het startgeld alsnog  
betaald te worden. Het bestuur stelt de leden  
tijdig schriftelijk op de hoogte over de kosten van 
het startnummer en de datum waarop deze  
kosten betaald moeten zijn. 

 
9. Het les- of trainingsgeld kan door het bestuur  

worden verhoogd als de kostenontwikkeling  
dit noodzakelijk maakt. 

 
10. SCOM kan op geen enkele wijze aansprakelijk  

gesteld worden voor het verlies of in ongerede 
raken van persoonlijke eigendommen die zich  
tijdens de clubactiviteiten in het gebouw bevinden  
waarin de zwemlessen, trainingen, wedstrijden  
of andere activiteiten plaatsvinden. 

 
11. Het deelnemen aan de lessen, trainingen en  

wedstrijden geschiedt geheel op eigen risico  
van het lid voor zover dit risico niet gedekt wordt  
door de verzekering die via het lidmaatschap bij  
de KNZB afgesloten is. Het lid verklaart dan ook 
dat het SCOM op geen enkele wijze aansprakelijk 
zal stellen voor de kosten van enig ongeval of 
letsel welke opgelopen wordt tijdens de lessen,  
trainingen, wedstrijden of andere activiteiten. 

 
12. Door ondertekening van het inschrijfformulier  

gaat het lid akkoord met deze algemene  
voorwaarden en erkent hij de statuten en het  
huishoudelijke reglement van SCOM. 

 
13. Het inschrijfformulier dient geheel ingevuld  

en ondertekend ingeleverd te worden bij de  
ledenadministratie. 

 
14. In het geval van leden jonger dan 18 jaar  

dient het inschrijfformulier ondertekend te  
worden door de ouder of verzorger. 

 
15. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens  

dienen schriftelijk bij de ledenadministratie  
aangemeld te worden. 
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Contributiebedragen SCOM per 1 april 2018 
 

  

    

 

Jaarbedrag Maandbedrag  

Trainingsgeld waterpolo / wedstrijdzwemmen € 237,00 € 19,75 x 12  Betaling per automatische incasso per maand 

* Train je bij het wedstrijdzwemmen in Albrandswaard en Hoogvliet, dan 
betaal je het 1e, 2e en 4e kwartaal  
€ 5,00 extra.per maand 

 
  

 

Lesgeld leszwemmen € 200,00 € 20,00 x 10 Betaling per automatische incasso per maand 

  
 

   

Trainingsgeld recreatief zwemmen  € 175,00 € 17,50 x 10 Betaling per automatische incasso per maand 

  
 

   

Lidmaatschap KNZB leden zonder startnummer € 21.00 
 

Betaling ieder jaar in januari of bij aanvang lidmaatschap, per a.i. 

Lidm.schap KNZB leden met startnummer geb.2006 en later € 22,50   Betaling ieder jaar in januari of bij aanvang lidmaatschap, per a.i. 

Lidm.schap KNZB leden met startnummer geb.2005 en eerder € 52,50 
 

Betaling ieder jaar in januari of bij aanvang lidmaatschap, per a.i. 

  
 

   

  Diversen    

Inschrijfgeld € 4,00   Eenmalig, bij aanvang lidmaatschap 

Entreegeld waterpolo tot en met 18 jaar € 18,40   Per seizoen, betaling in 2 termijnen (juli en december) 

Entreegeld waterpolo 19 jaar en ouder € 36,00   Per seizoen, betaling in 2 termijnen (juli en december) 

Entreegeld wedstrijdzwemmen € 1,50   Betaling in januari en juli per deelgenomen wedstrijd 

Entreegeld masterzwemmen variabel   Betaling in januari en juli per deelgenomen wedstrijd 

Afzwemmen Diploma € 10,00   Betaling 2 weken voor het diplomazwemmen per kas 

Gezinskorting per 3e, 4e, 5e lid enz. 
 

€ 1,15   

Donateur € 20,00     



 

Website:  www.scom-hoogvliet.nl  Bankrekeningnummer: NL92INGB0001329592 
KVK:  40342068  Incassant ID:    NL41ZZZ403420680000 
   

U gaat tevens akkoord met de bepalingen van de algemene voorwaarden 
(zie www.scom-hoogvliet.nl./algemeen/lidmaatschap) 

Inschrijfformulier  
 

Persoonlijke gegevens: alles duidelijk invullen aub 

Achternaam:  

Voorletters:  

Roepnaam:  

Geboortedatum:  

Geslacht: Man / Vrouw 

Adres:  

Postcode Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

Email adres:  

Behaalde diploma’s  

Opmerkingen/medisch  

 
Wordt lid van 
afdeling: 

 
0 Leszwemmen 

Aankruisen wat van 0 Recreatief zwemmen 
toepassing is 0 Waterpolo 
 0 Wedstrijdzwemmen 
 0 Masterzwemmen 
 0 Ondersteunend lid 

 
Ingangsdatum:  

Handtekening  
 

In het geval van een minderjarige dient de ouder/verzorger te tekenen. 

 

 

Machtiging doorlopende automatische incasso 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sport Club 

Oude Maas om doorlopende incasso opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag (per kwartaal/maand de contributie en eenmalig de 

inschrijfkosten) van uw rekening af te schrijven. Tevens geeft u 

toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 

schrijven overeenkomstig de opdracht van Sport Club Oude Maas, totdat u 

het lidmaatschap van u of uw kind opzegt. Als u het niet eens bent met een 

afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor binnen 8 weken 

na afschrijving contact op met uw bank.  

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Rekeningnummer 

(IBAN): 

 

 

Naam rekeninghouder: 

 

 

Datum:  Plaats:  

 

Handtekening:  

 

 

 

 

 

 

 


