
Vraag Antwoord
Waarom is er een nieuwe zwemvereniging opgericht Bestuurlijke verschillen van inzicht over de technische 

zaken van wedstrijdzwemmen (trainingen en 

wedstrijden) en de inbedding van wedstrijdzwemmen 

in de vereniging.                                                                                                    

Kan mijn kind blijven zwemmen bij dezelfde trainer Ja,  alle trainers die nu aan het bad staan zijn trainer 

geworden bij Batavia Swim.  Door ontwikkeling of door 

ouder worden kan het wel zijn dat je kind naar een 

andere groep gaat. 

Kan mijn kind wedstrijden zwemmen bij Batavia Swim Ja,  vanaf september gaan we meedoen aan regionale, 

landelijke en soms internationale wedstrijden.  Ieder 

op zijn eigen niveau.

Wat zijn de voordelen van overstappen naar Batavia 

Swim

Zelfde trainers,  begeleiders en inschrijvers.  Focus op 

wedstrijdzwemmen met plezier. 

Op welke tijden zijn de trainingen Dat weten we nog niet precies, we zijn in overleg met 

Batavia Swim

Op welke tijden zijn de trainingen Dat weten we nog niet precies, we zijn in overleg met 

De Houtrib en het sportbedrijf.  Streven is dat de 

tijden ongeveer hetzelfde blijven  met een duidelijke 

verdeling over de week

Wanneer is de laatste training voor de vakantie Laatste week voor de zomervakantie;  vrijdag 21 juli

Hoe gaat het met mijn toegangspasje Je krijgt een toegangspasje wat geschikt is voor de 

tijden van Batavia Swim.

Wanneer starten de trainingen na de vakantie De eerste week na de zomervakantie; in de week van 

4 september
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Moet ik dubbele contributie betalen Nee, onze insteek is dat de contributie bij Batavia 

Swim ingaat op het moment dat het bij De houtrib 

stopt.  

Heeft de Houtrib nog een afdeling wedstrijdzwemmen Ja, alle huidige trainers aan het bad en vrijwilligers zijn 

overgestapt naar Batavia Swim.  Met uitzondering van 

de algemeen voorzitter van De Houtrib 

Hoe hoog is de contributie De contributie bij Batavia Swim is afhankelijk van het 

aantal uren dat je traint.  Voor de minioren (tot 11 

jaar) zal het ietsje lager zijn en voor de zwemmers die 

meer dan 4 uur per week trainen zal het wat omhoog 

gaan. 
Is de KNZB op de hoogte hiervan Ja de KNZB is procesbegeleider bij de ontvlechting.

Krijgen we ook clubkleding Ja,  streven is dat we in het najaar Batavia Swim shirts Krijgen we ook clubkleding Ja,  streven is dat we in het najaar Batavia Swim shirts 

hebben.

Is er voldoende kader bij Batavia Swim om 

wedstrijden te organiseren en in te schrijven

Ja, naast alle trainers zijn ook alle inschrijvers en 

organisatoren van wedstrijden overgestapt van De 

Houtrib naar Batavia Swim.  We zijn wel op zoek naar 

mensen die dit in de back-up rol willen gaan doen.

Hebben we voldoende officials Ja er zijn voldoende officials, in het kader van vele 

handen maken licht werk is het wel aan te bevelen om 

ook een officialcursus te gaan doen of beoordeeld te 

worden.  Vooral bij de allerkleinsten is er (zoals altijd) 

aanwas van officials nodig.
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Hoeveel leden heeft Batavia Swim Op de dag van oprichting stond de teller op ruim 50

Hoe zorg ik ervoor dat Batavia Swim een succes wordt Plezier in het zwemmen hebben, zelf actief willen 

meehelpen om er wat moois van te maken en 

inschrijven als meewerkend lid.
Hebben jullie ook zwemmen voor Masters Ja,  streven is om goede afspraken te maken met de 

afdeling trimzwemmen van De Houtrib
Zijn de trainingen anders Nee, de training volgen het KNZB opleidingsplan MOZ 

(Meerjarenopleidingsplan Zwemmen) van de KNZB.  

Basis is hetzelfde we willen het wel zo gaan invullen 

dat ook de onderdelen landtraining en mentale training 

onderdeel gaan uitmaken van het trainingspakket

Is de MOZ methode een goede methode Ja, we hebben gemerkt dat verenigingen die deze 

methode gebruiken over het algemeen een gemiddeld 

hoger zwemniveua halen dan verenigingen die wat hoger zwemniveua halen dan verenigingen die wat 

anders doen.  

Hebben we nog steeds startblokken Ja, de startblokken en de rugslagbeugel zijn eigendom 

van het zwembad

Hoeveel trainingen heeft mijn kind in de week Dat is afhankelijk van het de aanbevelingen uit het 

MOZ en het niveau waarop uw kind zit.  2 uur in de 

week bij de instroom tot 8  uur als er aansluiting is bij 

de Nederlandse top.  

Ik heb al aangegeven dat ik lid wil worden is dat 

genoeg

Nee, om een volledig overzicht te krijgen moet 

iedereen het inschrijfformulier op de website invullen.
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Ik heb nu een depot bij De Houtrib hoe gaat dat bij 

Batavia Swim

Het depot bij De Houtrib is afgewikkeld zwemmers met 

een saldo zijn geïnformeerd.  Bij Batavia Swim komt 

er een vergelijkbaar systeem.

Aan welke competities en wedstrijden gaat Batavia 

Swim meedoen

We gaan meedoen aan de swimkick, minioren en 

junioren circuitwedstrijden.  Aan de regionale 

meerkamp en aan de regionale en landelijke  

kampioenschappen.  Voor de landelijke competitie zijn 

we nog in overleg. 

Moet ik mij ook afmelden bij De Houtrib Nee, als je op het formulier aanvinkt dat je gebruik 

maakt van de overschrijfservice dan doet Batavia 

Swim dat voor je. 

Mijn kind zwemt ook bij SZ of WP moet ik nu dubbele 

contributie betalen

Batavia Swim wil graag afspraken maken met De 

Houtrib over deze doelgroep.  Basis daarvan is dat de contributie betalen Houtrib over deze doelgroep.  Basis daarvan is dat de 

kosten niet te ver oplopen voor de zwemmer.  Het 

badwater zal wel ergens van betaald moeten worden.  

Dit op het inschrijfformulier duidelijk vermelden.

Gaat Batavia Swim nog meer sporten doen dan 

wedstrijdzwemmen

We richten onze energie op alles wat in banen zwemt 

van jong tot oud.  We staan open voor 

samenwerkingsverbanden met andere sporten om de 

kosten van het badwater te drukken.

Zijn de oortjes van De Houtrib Nee, de zenders hebben we in bruikleen en de oortjes 

zelf zijn eigendom van de zwemmers.
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Komt er weer een trainingsweekend bij de start van 

het seizoen 

Misschien, we zijn hard aan het nadenken of we in 

staat zijn om dat te organiseren.  Hulp welkom. 

Ik heb een clubrecord bij De Houtrib gaat dat mee 

naar Batavia Swim

Nee dat blijft bij De Houtrib,  vanaf dag 1 gaan er 

nieuwe clubrecords gezwommen worden bij Batavia 

Swim dus grijp je kans !

Ik heb net kleding van De Houtrib gekocht Het bestuur van Batavia Swim zal per geval bekijken 

de meerkosten zijn van het nieuw aan te schaffen 

tenue. 

Mag iedereen  lid worden Eerst is er een periode van proefzwemmen en daarna 

kan je inschrijven als lid.  De ledenadministratie toetst 

aan de hand van door het bestuur opgestelde criteria 

of de inschrijving geaccepteerd wordt.  Meewerkende 

leden hebben akkoord nodig van het bestuur.                                                      
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