
DE IJZEREN MAil
zwembad I waterskibaan I beachctub

Adres: het college van Burgemeester en Wethouders
T.a.v. de heer B. Hofland
Postbus 950
6000 AZ Weert
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Onderwerp

:27-3-2018
: aanvraag subsidie vaststelling Swim2Play september-december 2017

Weert, 27-3-2018

Geacht college van B&W,

Hierbij bied ik U, namens de Raad van Toezicht van Stichting Zwembad de lJzeren Man, de
vraag voor vaststelling subsidie € 31.221voor Swim2Play september-december 2017 aan.
Dit is inclusief de gemaakte kosten voor het busvervoer.

De Raad van Toezicht verzoekt U deze subsidie september-december 2017 le verlenen voor
Swim2play.

Hopende u hierbij voldoende geihformeerd te hebben,

ln afiryachting van Uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Y. Botden-Lemmens
Directeur
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DE IJZEREN MAN
zwembad I waterskibaan I beachctub

Fi nanciële verantwoordi nsSwim2plav sept-dec 201 7

Hierbij een korte verantwoording van Swim2play.

Swim2Play
Swim2Play betekent letterlijk'a¡vemmen om te kunnen spelen'. Swim2Play kent geen leerdoelen
gekoppeld aan het behalen van zwemdiploma's. ln plaats van 'reguliere anvemles'worden er
beweegactiviteiten in spelvormen aangeboden. De activiteiten zijn wel gericht op het leren van
vaardigheden in het water. Dit zijn: springen en landen, onder water gaan en verblijven, jezelf en
anderen redden, jezelf verplaatsen en spelen.
Swim2Play wordt in alle leerjaren aangeboden. Doelstelling is dat de basisschoolleerlingen elk jaar
5 lessen volgen (in 5 achtereenvolgende weken). Zo krijgt elke leerling in totaal 40 lessen op de
basisschool. Dit is gelijk aan het aantal lessen dat de kinderen tot en met het schooljaar 2014-
2015 kregen (hierna te noemen: 'schoolzwemmen oude stijl').

Deelname aan Swim2Play

*1 school al eerder groepen

Aantal scholen Aantal
basisschoolgroepen

Aantal leerlingen

Dinsdaq 4 19 304
Woensdao 5* 31 740
Totaal 8 50 104ø-

School P1 P2 P3 Totaal x 5 lesweken 3" periode 4 weken

IKC Leuken X X 274

Odaschool X 53

Koalaschool X 40

St. Jozef X 60

OBS De Graswinkel X 265

IKC Laar X 63

Het Dal X 202

De Kameleon X 87
Totaal sept-dec 2017 1044 4571

Monitoring

De scholen geven aan bij de coördinator welke kinderen wel/ geen a¡vemles hebben en of ze
wel/geen zwemdiploma hebben.
ln groep ll2lSworden ouders warm gemaakt om hun kind op zwemles te doen middels promotie
van de zwemlessen.
ln groep 41516 wordt er gesignaleerd door de groepsleerkracht welke kinderen er niet op zwemles
zitten en kunnen worden doorvenruezen naar de coördinator Swim 2 Play om te kijken waar
belemmeringen zitten en of deze kunnen worden weggenomen.
De kinderen uit groep 7-8 die nog steeds niet op zwemles zitten komen in de vangnetgroep
terecht.



Borging behalen zrvemdiploma (Vangnet)
tn sãprãecember is een inventarisatie geweest van de kinderen uit groep 7-8 die nog geen zwemdiplom'

hebben. Hieruit kwam naar voren dat 44 kinderen geen zwemdioloma hebben. Naar aanleiding van het

overleg met de coördinatoren in oktoher is besloten om de vangnetgroep buiten schooltijd te plannen

vanwege de volgende redenen:
- Scholen zich niet verantwoordelijk voelde voor het behalen van het zwemdiploma
- Les was deels onder schooltijd en deels in eigen tijd l.l. maar school moest begeleider

meesturen.
- Ouders het ook niet oPPakte

Financiën
De kosten van Swim2Play sept- dec 2017 zijn hieronder uitgewerkt.

Kosten Swim2play sept-dec
2017

Reaiisatie
SeptVm dec2017

Þuosrore sep[-
dec 2017

ñ---^^¿ ^^-¡Þegruur. ÞËpr-

dec2O17

Personele kosten 10.270 10.270

Materialen 1.133 1.333

Huur bad 11.759 11.759

Totaal 23.162 23.362

Vervoer
Totaal vervoer 29-81 31 -1 2-201 7 8.059 9250

Totaal a¡lembad + Vervoer 31.221 32.612

Ontvangen subsid ie I 0-1 -201 I 12.275

Nog over 2016-2017 20.158

Resultaat 31.221 32.433

Gonclusie

De Stichting Zwembad De lJzeren Man is blij Swim2Play ook in het schooljaar 2017-2018 te

mogen uitvoeren, met 43 groepen.
Scholen geven aan zeer tevreden te zijn over de inhoud van het programma.

Tevens ¡ð net protocol schoolzwemmen/ Swim 2Play aangepast en is samen met de directies en

schoolbesturen gekeken wat de procedure is omtrent aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid'
Naar aanleiding hiervan is een document opgesteld en tevens ondertekend door de scholen c.q.

schoolbesturen en het a¡rembad.
De vangnetgroep zal ook dit jaar weer starten. Naar aanleiding van de evaluatie blijkt dat scholen

de voorkeuihebben om deze groep na schooltijd te laten plaatsvinden. Op dit moment wordt de

vangnetgroep gerealiseerd na schooltijd.

Wij zijn er van overtuigd dat het basisschool leerling middels Swim2Play een stuk veiligheid,
plezier en bewegingsondenruijs wordt geboden.


