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Agenda

Paaseieren zoeken (2 april)
Kun jij goed zoeken? En doe je graag leuke spelletjes, samen met de paashaas?
Dat komt goed uit! Op Tweede Paasdag gaan we bij Bosvreugd van 11 uur tot 13 uur
weer Paaseieren zoeken. Opgeven kan vanaf 9 maart op het zwembad, tegen contante
betaling van € 5 per lid en € 6 voor broertjes of zusjes die (nog) geen lid zijn. Het is
voor alle leden en hun broertjes en zusjes tot en met 9 jaar.

Pinksterkamp (19 tot en met 21 mei)
De Tilburgse Watervrienden gaan elk jaar op kamp met Pinksteren, 
dat wil zeggen: 3 dagen avontuur met kinderen en medewerkers 
van de Tilburgse Watervrienden. Voor slechts € 22,50: 3 dagen 
eten, drinken, snoepen, spelen en we slapen 2 nachten in grote 
tenten. Voor alle avontuurlijke leden van 6 tot en met 13 jaar. 
Opgeven kan vanaf 6 april op het zwembad.

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971

Ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 40258678
Website: www.tilburgsewatervrienden.nl Post: postbus 5, 5000AA Tilburg
E-mail: info@tilburgsewatervrienden.nl Telefoon: 06-53776424 (na 18uur)

Pagina 1 van 2

Maart
Zondag 11 maart WVNL Bonds ZwemKampioenschappen te Almere

Vrijdag 16 maart

Diplomazwemmen, zwembad Reeshof*. 
Vanwege een bijscholing gaan de zwemlessen niet door. 
De trainingen van het synchroonzwemmen gaan wel door.
De senioren zwemlessen in de Drieburcht gaan wel door.

Zaterdag 17 maart
Diplomazwemmen, zwembad Drieburcht*.
Vanwege een bijscholing gaan de zwemlessen niet door. 
De trainingen van de wedstrijdgroep gaan wel door.

Zondag 18 maart

Diplomazwemmen, zwembad Reeshof*. 
Vanwege een bijscholing gaan de zwemlessen niet door.

2e dag van de BondsZwemKampioenschappen in de Drieburcht in Tilburg

* Twee weken voor het diploma vindt u de indeling op onze website en bij de controle op het zwembad.
Vrijdag 23 maart

Kijkles, per kind mag één ouder/verzorger in het zwembad komen kijken. Bij de 
controle kunt u slofjes voor over de schoenen krijgen.

Zaterdag 24 maart
Zondag 25 maart
Vrijdag 30 maart Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
Zaterdag 31 maart Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
April
Zondag   1 april Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen

Maandag   2 april
Paaseieren zoeken bij Bosvreugd. Inschrijven kan voor € 5 per kind. Opgeven bij de 
controle aan het zwembad.

Dinsdag   3 april Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
Woensdag 18 april Voor alle leden: Algemene ledenvergadering in Wijkcentrum Heyhoef, vanaf 20uur
Mei
Vrijdag 18 mei

Geen zwemactiviteiten in verband met Pinksteren
Zaterdag 19 mei
Zondag 20 mei
Dinsdag 22 mei
Zaterdag 19 mei Pinksterkamp: drie dagen en twee nachten spelen, snoepen eten en drinken. 

Inschrijven kan voor € 22,50 per kind. Opgeven kan bij de controle aan het zwembad. 
Het is voor leden van 6 tot en met 13 jaar.

Zondag 20 mei
Maandag 21 mei
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Begin van de les
We willen graag allemaal tegelijk beginnen met de les, dus graag 15 minuten voor de les begint 
aanwezig zijn in de hal, zodat iedereen op tijd kan omkleden en klaar is voor de les begint.

Licentie Zwem-ABC
Op 16 december 2017 kreeg onze voorzitter uit handen van Rob de Gier van het
NPZ|NRZ de Licentie Zwem-ABC overhandigd.
De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in het proces van continue
kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC, waarbij het helder is voor ouders en
kinderen aan welke criteria een zwemlesaanbieder aantoonbaar voldoet.
We zijn er als Tilburgse Watervrienden trots op dat we de licentie hebben gehaald.

Diplomakaart
Als uw kind een kaart meekrijgt voor het diplomazwemmen, deze graag dezelfde dag nog invullen, 
inleveren en betalen bij de controlemedewerkers. Als een kaart niet op tijd is ingeleverd, wordt er 
geen diploma gemaakt en kan uw kind niet afzwemmen.
Wanneer kinderen niet aanwezig zijn op de datum en tijd van het diplomazwemmen, vervalt de kans 
op automatisch opnieuw afzwemmen, tenzij het kind afgemeld is met een goede reden (dit kan op 
06-53776424). Alleen dan kan het kind de volgende keer kosteloos opnieuw opgaan voor het 
diploma.

Vacatures
Zoals u wellicht weet, werken wij bij de Tilburgse Watervrienden uitsluitend met vrijwilligers. We 
zijn altijd op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met allerlei taken. Momenteel hebben wij de 
volgende vacatures:

• Trainers wedstrijdgroep m/v
• Secretaris wedstrijdgroep m/v
• Controlemedewerkers m/v
• Voorzitter van de vereniging m/v
• Notulist van het bestuur m/v
• Penningmeester van de vereniging m/v
• Voorzitter Commissie Wedstrijdzwemmen m/v
• Medewerker commissie evenementen m/v

Heeft u zin om deel uit te maken van de gezellige, enthousiaste en gedreven club vrijwilligers die 
onze vereniging tot leven brengt, neem dan contact met ons op: info@tilburgsewatervrienden.nl.

Nationale zwemdiploma’s
Na de zomervakantie gaan de Tilburgse Watervrienden werken met de nieuwe diploma-eisen 
“Examenregeling Nationale Zwemdiploma’s” zoals deze zijn opgesteld door de Nationale Raad 
Zwemveiligheid. Dat betekent onder meer een aantal aanpassingen in de kledingeisen en wat 
andere vaardigheden die de kinderen moeten leren. Na de zomervakantie informeren we u hier nog 
uitgebreider over.

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971

Ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 40258678
Website: www.tilburgsewatervrienden.nl Post: postbus 5, 5000AA Tilburg
E-mail: info@tilburgsewatervrienden.nl Telefoon: 06-53776424 (na 18uur)

Pagina 2 van 2

http://www.tilburgsewatervrienden.nl/
mailto:info@tilburgsewatervrienden.nl
mailto:info@tilburgsewatervrienden.nl

