
Regeling toelating instructeurs en leerlingen voor de Haagsche Zwemvereniging 
Triton.  

Instructeurs  

De Haagsche Zwemvereniging Triton is een vereniging die op vrijwilligers draait en Vrijwilligers die              
bij de Haagsche Zwemvereniging Triton aan de slag willen doen dit als vrijwilliger en onbezoldigd.               
Het Bestuur kan aan een Vrijwilliger een (onkosten-)vergoeding toekennen vanwege persoonlijke           
omstandigheden.  

De Haagsche Zwemvereniging Triton rekruteert Vrijwilligers bij voorkeur uit ouders van 
leerlingen. Dit stimuleert de opkomst en draagt bij aan de continuïteit van de Haagsche 
Zwemvereniging Triton.  

Bij het aannamebeleid wordt niet gediscrimineerd op welke grond dan ook. Bij de aanname wordt 
wel gekeken in welke mate de Vrijwilliger in staat is met de leerlingen te communiceren. Dit 
aspect is essentieel voor het overbrengen van de lesstof en het overbrengen van 
veiligheidsinstructies aan de leerlingen. De Haagsche Zwemvereniging Triton beschouwt dit niet 
als discriminatie maar als een relevant en objectief onderscheid dat wordt gerechtvaardigd door 
het belang van de kinderen, in het bijzonder de zwemveiligheid.  

De vaardigheid zich in het Nederlands te kunnen uitdrukken betreft alleen de mondelinge 
vaardigheid.  

Werving van de Vrijwilliger vindt voornamelijk plaats via mond of mondreclame. Daarnaast vindt 
werving plaats door kinderen voorrang te geven op de wachtlijst als een ouder zich committeert 
tevens Vrijwilliger te worden. Het doel hiervan is te komen tot een constante stroom van nieuwe 
Vrijwilliger hetgeen bijdraagt aan de continuïteit van de Haagsche Zwemvereniging Triton en 
aanwas van de groep Vrijwilligers.  

Vrijwilligers worden bij het begin van hun activiteiten opgevangen en doen als proef een aantal 
lessen mee. Het Bestuur bepaalt aan de hand van opgedane indrukken en feedback van de andere 
Vrijwilligers of de nieuwe voldoet. De criteria die de Haagsche Zwemvereniging Triton hanteert zijn 
divers en hebben betrekking op houding, inzet, omgangsvormen met kinderen, bereidheid om te 
leren, teamgeest etc.  

Van elke Vrijwilliger dient er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanwezig te zijn als deze 
definitief toetreedt tot de Haagsche Zwemvereniging Triton als Vrijwilliger.  

Vrijwilligers die net zijn begonnen krijgen nooit de verantwoordelijkheid voor een les. Zij beginnen 
altijd als hulpleerkracht en leren zweminstructie te geven door in de praktijk mee te doen.  



De Vrijwilliger worden bij aanvang van hun activiteiten op de hoogte gebracht van de diverse 
regelingen en plannen van de Haagsche Zwemvereniging Triton op het gebied van (sociale) 
veiligheid.  

Leerlingen  

De Haagsche Zwemvereniging Triton is in staat om zwemles te geven aan kinderen tussen 
4-12/13 jaar voor het behalen van de zwemdiploma’s A,B,C en Zwemvaardigheid 1,2 en 3. De 
Haagsche Zwemvereniging Triton is niet geëquipeerd om kinderen met belangrijke lichamelijke of 
geestelijke beperkingen zwemles te geven. De lesmethode en de opleiding van de Vrijwilligers 
sluiten daar niet op aan, waardoor de veiligheid van dergelijke leerlingen niet gewaarborgd is. Bij 
inschrijving van een leerling dient de ouder informatie over beperkingen aan te geven.  

Beperkingen die de veiligheid niet in gevaar brengen vormen geen belemmering voor deelname 
aan de zwemles. Te denken valt aan vormen van overactiviteit of epilepsie, mits de ouder het 
toezicht tijdens de les van de kant op zich neemt en de leerling herkenbaar is via een badmuts 
bijvoorbeeld.  

Een zekere kennis van de Nederlandse taal wordt wel verondersteld aanwezig te zijn. Ook hiervoor 
geldt dat deze eis wordt gesteld vanuit de veiligheidsgedachte. De Haagsche Zwemvereniging 
Triton beschouwt dit niet als discriminatie maar als een relevant en objectief onderscheid dat wordt 
gerechtvaardigd door het belang van de kinderen, in het bijzonder de zwemveiligheid.  

De Haagsche Zwemvereniging Triton streeft er naar dat tenminste een derde van de leerlingen 
een allochtone achtergrond heeft. De Haagsche Zwemvereniging Triton vindt dit belangrijk omdat 
het bekend is dat de allochtone Nederlanders in het algemeen een minder sterke zwemcultuur 
hebben dan autochtone Nederlanders waardoor de eerstgenoemde groep een groter risico loopt. 
Ook het feit dat het zwembad zich in de Schilderswijk bevindt waar een grote groep allochtone 
Nederlanders woont, verklaart dit streven. Verder heeft de Haagsche Zwemvereniging Triton een 
aantal zwemplekken (maximaal 5) gereserveerd voor kinderen van vluchtelingen. Deze krijgen in 
beginsel gratis les.  

De Haagsche Zwemvereniging Triton maakt het mogelijk dat kinderen die ontoereikende 
financiële middelen hebben toch zwemles kunnen krijgen. Deze worden vrijgesteld van betaling 
van lesgeld. Een verzoek hiertoe wordt informeel afgehandeld.  

Daarnaast streeft de Haagsche Zwemvereniging Triton naar de status van goedkope aanbieder 
van zwemles in Den Haag. De contributie is al jaren min of meer constant en bedraagt Euro 22,50 
per kind per maand (10 maanden) voor ongeveer 90 minuten zwemmen.  

De Haagsche Zwemvereniging Triton heeft een aanzienlijk eigen vermogen (Euro 20,000) 



waardoor de strategie van goedkope zwemlessen goed valt vol te houden.  

De Haagsche Zwemvereniging Triton is aanbieder van de ooievaarspas. De gemeente Den Haag 
vergoedt de contributie van de Ooievaarspas houders. Om in aanmeriking te komen voor deze 
regeling dient de Ooievaarspas meegenomen te worden naar de zwemles zodat deze gescand 
kan worden. In ieder geval bij aanmelding dient de pas meegenomen te worden en daarna op 
aanvraag van de penningmeester (scanning geschiedt per kwartaal of per halfjaar). Geen 
pas=Geen korting. Indien de pas niet getoond kan worden, vervalt de kortingsregeling en dient de 
les betaald te worden.  


