Introductie in de Zwemsport - organiseren

U heeft qua organisatie twee mogelijkheden. U kunt de dagdelen volledig zelf verzorgen, waarbij wij
wel aanraden dat een instructeur met tenminste "niveau 3" voor de groep staat. U krijgt in dit geval
al het materiaal digitaal toegestuurd en u kunt dan vrijwel direct aan de slag!
Er bestaat ook de mogelijkheid om een KNZB docent de dagdelen bij uw vereniging te laten
verzorgen. Hier zijn extra kosten aan verbonden, maar het geeft misschien wel net dat stukje extra
diepgang die uw deelnemers nodig hebben!
Kijk ook op de volgende pagina met 'Tips voor het organiseren' voor extra informatie.
Theorie & praktijk
De materialen zijn zo ingericht dat ze geschikt zijn voor alleen theoretische bijeenkomsten. Maar het
is natuurlijk nog leuker om de dagdelen uit te breiden met een praktijkgedeelte. U kunt de dagdelen
dan prima aan uw lestijden koppelen en de kandidaten laten ervaren wat de kinderen ook leren. Het
heeft onze voorkeur om praktijk erbij te doen, maar de keuze is aan u!
Bewijs van deelname
Deelnemers die het volledige programma (3 dagdelen, 5 thema's) gevolgd hebben, krijgen vanuit de
KNZB een bewijs van deelname. Dit 'certificaat' geeft recht op vrijstelling van een aantal opdrachten
uit de vervolgopleiding, "instructeur niveau 2". Wanneer u het materiaal besteld heeft ontvangt u
van ons ook een presentielijst. Als u deze terugstuurt aan de KNZB ontvangt de vereniging de
certificaten.
Kosten
Zie de tarievenlijst http://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/opleidingen/downloads_tarieven/
Bestellen
U kunt uw pakket "Introductie in de Zwemsport" bestellen via de webshop. onderstaande link.
Betalingen geschieden via iDeal of het depot van de vereniging, waarbij de penningmeester een
verzoek krijgt tot goedkeuring toegestuurd.
Als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan, ontvangt u de powerpoints en handleidingen om uw
"Introductie in de Zwemsport" te organiseren
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Tips voor het organiseren van "Introductie in de Zwemsport"
Instapniveau deelnemers
De "Introductie in de Zwemsport" is gemaakt voor ouders die nog geen binding hebben met de sport
en/of
vereniging. De doelgroep als het gaat om het werven van nieuwe kaderleden!
Wanneer u deelnemers heeft die toch al met enige regelmaat langs de badrand staan, raden wij u
aan om hen op te geven voor een niveau 2 opleiding.
Financiële mogelijkheden
U wilt een reeks bijeenkomsten organiseren, maar de vereniging beschikt op dit moment niet over
voldoende financiële middelen?
Neem dan eens contact op met uw Regio! Misschien heeft uw Regio wel mogelijkheden om de
vereniging hierin te ondersteunen. Ook kunt u het traject gebruiken voor een Sportimpuls aanvraag.
Neem hierover contact op met uw accountmanager.
Minimum aantal deelnemers
Omdat de bijeenkomsten zo laagdrempelig zijn opgezet, zijn er ook geen minimum aantal
deelnemers vast te stellen. U kunt het al met 2 deelnemers zelf organiseren!
Wij raden echter wel aan om met een groep van ca. 5 tot 25 deelnemers te werken. Mogelijk kunt u
ook collega verenigingen benaderen om hierbij aan te sluiten.
Let wel op, want u kunt de bijeenkomsten heel specifiek op uw vereniging inrichten!
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