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❖ Missie – Organisatie – Doelstelling

❖ Zwemschool
❖ Trainers

❖ Doelstellingen

❖ Aanwezigheden

❖ Verloop trainingen

❖ Uitrusting zwemmers

❖ Contactmomenten ouders - trainers

❖ Activiteiten
❖ Clubkampioenschap

❖ Wedstrijden niet-vergunninghouders (voormalige PACO-wedstrijden)

❖ Swimmathon

❖ Nuttige webpagina’s

❖ Varia-Q/A

Agenda



Missie

“SVAZ is de sportclub ten Zuiden van Antwerpen
waar kinderen op een verantwoorde manier de zwemsport 

leren en ieder volgens zijn talent wordt gecoacht en getraind 
van een recreatief tot een internationaal niveau “



Visie

❖ Solide uitgebouwde zwemschool
❖ Sportaanbod voor de leerlingen van de plaatselijke lagere scholen
❖ Wedstrijdzwemmen met duidelijke doelen
❖ Recreatief zwemmen als valabel alternatief
❖ Aanbod voor volwassenen: competitief via onze masters-werking
❖ Aanbod voor volwassenen: recreatief via ons 

volwassenzwemmen
❖ 100% gediplomeerde trainers
❖ Uitgewerkt communicatieplan
❖ Deugdelijk bestuur



In onze zwemschool zijn 6 groepen:

❖ Groep 1: Zeepaardjes 2 (ZP2)

❖ Groep 2: Zeepaardjes 1 (ZP1)

❖ Groep 3: Pinguïns 1 (P1)

❖ Groep 4: Dolfijntjes 3 (D3)

❖ Groep 4+: Dolfijntjes 2 (D2)

❖ Groep 5: Dolfijntjes 1 (D1)

❖ Groep 6: Walvissen (WA)

❖ Recreatieve Zwemmers (RZ)

❖ Snoeken (SN)  = Pré-competitie !

Groepsindeling 

Zelfde doelstelling



❖ ZP2-ZP1-P1:  
❖ MA : Caro, Sara en Sarah
❖ ZA : Caro, Sara, Sarah en Naomi

❖ D3-D2-D1: 
❖ MA : Inge en Bernd
❖ ZA : Inge, Charlotte en Jarno

❖ WA: 
❖ MA : An
❖ ZA : An en Stephanie

❖ SN: 
❖ MA : Maxim
❖ WOE : Maxim en Caro 
❖ ZA : Maxim en Luna

❖ RZ:
❖ MA : Amber en Nicolas
❖ DO : Amber en Nicolas

Zwemschoolverantwoordelijke & hoofdtrainer: Filip Rigo

Onze trainers



❖ Voor elke groep worden doelstellingen vastgelegd in samenspraak met BRABO

❖ Er wordt getracht om tijdens elke training de meeste van deze doelstellingen aan bod te 
laten komen

❖ Per les wordt bijgehouden welke doelstellingen er door ieder kind bereikt werden

❖ De doelstellingen van elke groep zijn terug te vinden op http://www.brabosvaz.be –
‘Praktisch’  - ‘Doelstellingen’

❖ De overgangen worden bepaald aan de hand van de behaalde doelstellingen. Op 
regelmatige basis is er mogelijkheid tot overgang. Deze overgangen worden via e-mail 
meegedeeld aan de ouders van de betrokken zwemmers

Doelstellingen 

http://www.brabosvaz.be/


❖ In de zwemschool heeft elke groep 2 trainingen per week

❖ We verwachten dat de kinderen 2x per week aanwezig zijn en niet 
standaard 1 training laten vallen

❖ Afwezigheden dienen gemeld te worden per mail aan
secretariszwemschool@svaz.be
De betrokken trainers worden geïnformeerd, u krijgt op deze mails geen
reply

Aanwezigheden/afwezigheden

mailto:secretariszwemschool@svaz.be


❖ Onze zwemmers zijn 10min. voor de training aanwezig om zich om te 
kleden.

❖ Zeepaardjes, Pinguïns en Dolijntjes kleden zich om in de 
gemeenschappelijke cabines.

❖ De Walvissen kleden zich om in individuele cabines.

❖ ZP2 & 1, P1, D3, 2 & 1 trainen op maandag en zaterdag een half uur.

❖ WA trainen op maandag en zaterdag een uur.

❖ RZ trainen op maandag en donderdag een uur.

Verloop trainingen



❖ Zwembroek / badpak (geen zwemshorts, geen bikini en zeker geen 
zwemsuit)

❖ Zwembrilletje (GEEN voor Zeepaardjes 2 en 1, mag vanaf Pinguïns)

❖ Zwemvliezen – vanaf walvissen (dolfijntjes gebruiken zwemvliezen van 
SVAZ)

❖ Badmuts voor idereen verplicht (te bestellen via trainer aan € 5 per stuk. Elk 
nieuw lid krijgt een eerste exemplar gratis)

❖ Voor elk kind een strikt persoonlijke badge die niet gebruikt dient te worden
voor eigen, recreatief gebruik buiten de zwemschool. Bij verlies kan een
nieuwe badge worden aangekocht.

Uitrusting zwemmers



❖contactmomenten tussen ouders en trainers

❖ oudercontacten: 17/12/’22 & 24/06/’23

❖ Individueel rapport per zwemmer t.e.m. Walvissen

❖Steeds mogelijkheid om voor vragen en/of opmerkingen contact 
op te nemen met de zwemschoolverantwoordelijke Filip Rigo 
(zwemschool@svaz.be)

Contactmoment

mailto:zwemschool@svaz.be


❖Vanaf D3.

❖Proeven van een wedstrijd tegen andere clubs uit het 
Antwerpse.

❖Leuke manier om kennis te maken met een wedstrijd en
erg bevordelijk voor het ‘wij’ gevoel binnen onze club.

PACO WEDSTRIJD 
01/11/’22



❖1ste ronde: 03/12/’22 

❖ 2e ronde: 11/02/’23

❖3e ronde: 10/06/’23

ClubKampioenschap
Niet-Vergunninghouders (CKNV)



❖ Half uur baantjes zwemmen (vanaf D3)

❖ Kwartier waterestafette in kleine bad (ZP2 tot P)

❖ Zwemmers worden gesponsord door ouders, familieleden, vrienden,… 

per gezwommen lengte of afgelegd parcours

❖ Sponsoring wordt gebruikt voor aankoop lesmateriaal en organisatie

clubactiviteiten

Swimmathon & Ontbijt
11/03/’23



❖ Privacyverklaring

❖ Beleid omtrent beeldmateriaal -> verboden foto’s en filmpjes te maken van 
aanwezigen in het zwembad. (zie ook regelgeving op website van DOK-3)

❖ Beleid omtrent gegevensbeheer

❖ Gedragscode / huishoudelijk reglement

❖ respect, integriteit, loyaliteit, discretie en fair-play

❖ API / vertrouwenspersoon – aanspreekpunt

❖ Ethisch en verantwoord sporten, omgaan met jongeren

❖ Contact: Jurgen Anthoni en An Verstraelen

❖ Alle informatie terug te vinden op de website onder « over SVAZ »

Lid bij SVAZ



❖ Frank Baart voorzitter
❖ An Poelmans penningmeester/ondervoorzitter

❖ Jurgen Anthoni sportsecretaris
❖ Filip Rigo hoofdtrainer
❖ An Verstraelen feestbestuurder
❖ Raf Cornelissen communicatie/secretaris
❖ Nathalie De Winter secretaris zwemschool
❖ Joost Vermeiren verantwoordelijke masters

Contactgegevens op website onder ‘over SVAZ’ / ‘Contact’

Bestuur



Steun jij onze club 
zonder dat het jou zelf ook maar één centje kost?

Kijk snel via onderstaande link hoe je dit kan doen.
Onze club is je ENORM dankbaar!

http://www.brabosvaz.be/index.php?option=com_content
&view=article&id=1304:svaz-zit-op-nu-ook-op-

trooper&catid=24&Itemid=112

Jouw steun maakt het verschil

http://www.brabosvaz.be/index.php?option=com_content&view=article&id=1304:svaz-zit-op-nu-ook-op-trooper&catid=24&Itemid=112


Vraag dan zeker even na bij onze penningmeester welke 
voordelen dit voor jou als lid kan opleveren.

(penningmeester@svaz.be)

❖ Denken we aan korting op het volgend lidgeld

❖ Adverteren op de website en fb pagina van onze club

❖ …

Wil jij de club sponsoren 
of weet je iemand dat die dit graag wil doen


