contactgegevens

WAT HEEFT DE KNZB TE BIEDEN?

DE KNZB

• Advies bij het opzetten van het plan
• Uitgebreid handboek
• Voorbeeld begroting

De Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) wil de zwemsport in

• Succesvoorbeelden

VOORBEELD HZ&PC HEERENVEEN
Bij HZ&PC hebben achttien ouders meegedaan aan het project, zij konden
twee keer per week zwemmen. De reacties van de ouders waren zeer positief
en zij zullen bij een vervolg zeker meedoen. Ook de vereniging wil hier graag
een vervolg aan geven.
“We denken dat we een nieuwe doelgroep hebben aangeboord, die nadat het
kind zelfstandig naar het zwembad kan komen, in de reguliere groepen kan
worden opgenomen.”

WWW.KNZB.NL
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website. Ook vindt u hier succesverhalen van andere verenigingen.

Actief

 ederland bevorderen. Iedereen, op elk niveau, moet kunnen deelnemen
N
aan deze gezonde en dynamische tak van sport. Daarom behartigt de KNZB
de belangen van de zwemverenigingen en de zwemmers in Nederland. De
KNZB is actief in het promoten van de zwemsport, ontwikkelen van producten en diensten voor zwemverenigingen, goede opleidingen voor trainers en
zet zich in voor voldoende en betaalbaar zwemwater.

Samen

Plezier

Voor iedereen
Bij de KNZB zijn 450 zwemverenigingen aangesloten met samen zo’n
150.000 leden. De meeste leden trainen in één van de disciplines wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonspringen of synchroonzwemmen. Eén derde
daarvan doet mee aan wedstrijden. Anderen zijn lid van de zwemvereniging
om hun zwemdiploma te halen, voor ontspanning, gezelligheid of om hun
conditie op peil te houden. Zwemmen is een geweldige sport voor iedereen:
van jong tot oud, van beginner tot topsporter, voor zwemmers met en zonder
handicap.
Daar zet de KNZB zich samen met de z wemverenigingen 100% voor in!

CONTACT
KNZB
www.knzb.nl
T 030-7513200
F 030-7513201
Sportaanbod voor ouders van
jonge kinderen
levenlangzwemmen@knzb.nl
T 030-7513217

SPORTAANBOD
Wattbaan 31-49
Postbus 7217
3430 JE Nieuwegein
www.knzb.nl

KONINKLIJKE NEDERL ANDSE Z WEMBOND

VOOR
VOOR OUDERS
OUDERS VAN
VAN JONGE
JONGE KINDEREN
KINDEREN

LAAT OUDERS SPORTEN
TERWIJL HUN KINDEREN
ZWEMMEN

LAAGDREMPELIG
Beginnen met sporten moet voor ouders laagdrempelig zijn, gebleken is dat wanneer zij
gelijk vast zitten aan een lidmaatschap, de
drempel te hoog is. Het is dus aan te raden om
met een introductie aanbod te beginnen waarbij
bijvoorbeeld gewerkt wordt met een strippenkaart. Op deze manier kunnen de ouders zelf
kiezen wanneer ze meedoen en eerst kennis
maken met de zwemsport.
Gebleken is dat ouders best bereid zijn om
ervoor te betalen, dit is handig om de eventuele
kosten te dekken.

BRENG OUDERS IN BEWEGING
PILOT
De KNZB is in september 2011 van start gegaan met een nieuw project om
ouders van jonge kinderen de mogelijkheid te geven zelf meer te sporten.
De resultaten van deze pilot waren zeer positief en daarom zal dit project ook
doorgezet worden.

Fit

Ouders waren erg enthousiast en meer dan 35 ouders zijn lid geworden bij
een vereniging of aan de slag gegaan als vrijwilliger. Zij vinden het leuk om
ook een aanbod te krijgen en vinden het ideaal dat het tegelijk met het
zwemmen van de kinderen is.
ZPC Watervlo heeft 23 ouders die deel hebben genomen.
“Een deel van de ouders die deel hebben genomen aan de hardloopclinic,
loopt nu elke dinsdagavond samen.”

Positief

Gezellig

ZWEMMEN
VOOR VOLWASSENEN
Veel ouders (25 tot 45 jaar) van
jonge kinderen sporten minder door

SAMEN SPORTEN

tijdgebrek, daardoor blijft de
sportparticipatie van deze groep
achter bij hun leeftijdsgenoten.
Echter tijdens de les of training van
hun kind, wachten zij tot deze klaar
is en gaan weer naar huis, zonder
zelf gesport te hebben. Hier liggen
kansen om deze doelgroep aan het
sporten te krijgen!

Gezond

KANSEN VERENIGING

WAT ZOU U ZOAL KUNNEN AANBIEDEN?

Onder de ruim 200.000 kinderen die jaarlijks starten met zwemles
bevinden zich vele nieuwe potentiële leden voor de zwemvereniging. Deze ‘diplomazwemmers’ zijn een belangrijke doelgroep
om als leden van de vereniging binnen te halen.
Door de ouders van deze kinderen ook bij de vereniging te laten
sporten, ontstaat er meer binding met de vereniging en is de kans
groter dat de kinderen en hun ouders doorgaan met zwemmen
bij de vereniging. Daarnaast kunnen de ouders eventueel ook als
vrijwilliger betrokken zijn bij de vereniging. Hier liggen dus de
kansen voor uw vereniging, om deze groep ouders te laten
sporten en bij de vereniging te betrekken!

• Baantjes zwemmen
• Mijn Zwemcoach
• Zwemtraining (borstcrawl leren)
• Waterpolo
• Proeflessen duiken
• Aquajoggen
• Aquafitness
• Aquazumba
• Hardlopen

VOORDELEN VOOR UW VERENIGING
• Ouders kennen de vereniging
• Ledengroei
• Ervaring vereniging
• Binding van de ouders
• Begrip van ouders voor hun kind

Plezier

• Fietstraining
• Fitness
• Tafeltennis
• Skeeleren
• Yoga
• Samenwerking met
lokale sportvereniging zoals
voetbal- of hockeyclub

