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Er is drie keer afgezwommen voor Zwem‐ABC en er zijn voor
A: 29 kinderen,
B: 27 kinderen en 1 volwassene,
C: 20 kinderen en 1 volwassene geslaagd.
Natuurlijk is het fijn als we kinderen zwemveilig krijgen, maar als dat lukt met kinderen die een of
andere beperking hebben zijn we extra blij. In 2017 zijn maar liefst 3 kinderen voor wie het leren
zwemmen geen vanzelfsprekendheid bleek, geslaagd voor een B of C ‐diploma.
Voor het Zwemvaardigheidsdiploma

1: zijn 10 kinderen geslaagd,
2: zijn 11 kinderen geslaagd,
3: zijn 7 kinderen geslaagd.
Voor de Onderdelen Snorkelen, Plankspringen, Waterpolo en Survival zijn ook alle kinderen die
opgingen voor het examen geslaagd. De eerste jeugd‐afzwemster sinds heel lang voor het onderdeel
Synchroon 1 nam in mei haar diploma in ontvangst.

Het team werd versterkt met enthousiaste ouders. Jeugdige assistenten uit eigen opleiding, van
andere zwemverenigingen of de afdeling Synchroon vonden een plek aan onze badrand.
De seizoensafsluiting voor het kader bestond dit jaar uit een uitstekend georganiseerde
veiligheidsinstructie van een van de badmeesters, een stevig eind fietsen en als afsluiting een leuk
etentje met elkaar.
Na de bestuurswisseling in mei gold er al gauw een opleidingsverbod voor onze kaderleden, de
administratieve ondersteuning van de afdeling verslechterde en de relatie met het bestuur werd
moeizaam. Veel ervaren kaderleden zeiden hierom op. Wegens overbelasting van de overgebleven
vrijwilligers bouwde de afdeling het aantal zwemleerlingen daarna af.
Sinterklaas die bommetje wilde zien i.p.v. keurige zwemslagen was erg populair. Ook met Pasen was
er iets lekkers voor iedereen. De eindseizoensles was nog leuker dan de gewone lessen: een waar
zwemfeestje met hindernisparcours.
De deelname van ouders aan de meezwemavonden kon beter. De kijkavonden werden druk bezocht.
Veel ouders hebben hun grote tevredenheid geuit over de kwaliteit van de lessen en de
afdelingscommunicatie. Dank daarvoor.

