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Inleiding
Het beleid binnen DWK is de afgelopen jaren onvoldoende toegespitst geweest op de vrijwilligers, trainers en
lesgevers binnen de vereniging. Tijd om hier verandering en meer structuur in te brengen!
Dit document geldt vooral als basis bij het opstellen van vrijwilligersovereenkomsten, intakes met nieuwe leden en
geeft inzicht in de structuur van het opleiden van en de behoefte aan trainers en lesgevers.
In het eerste hoofdstuk hebben we het vooral over de structuur van de vereniging, welke commissies er actief zijn
en hoeveel trainers / lesgevers we nodig denken te hebben voor welke groepen. Dat vertaalt zich later naar een
opleidingsbehoefte en uiteindelijk een concreet meerjarenplan.
Er is ook veel aandacht voor de vrijwilligersvergoedingen en opleidingskosten. Trainers / lesgevers kunnen
aanspraak maken op een vergoeding en conform het niveau en het aantal trainingen dat daadwerkelijk wordt
gegeven, staat hier ook een vergoeding tegenover.
Tenslotte is het vinden en behouden van vrijwilligers een cruciaal punt binnen de vereniging. We kunnen niet
zonder de handjes, die het elke dag mogelijk maken om trainingen te geven, wekelijks de wedstrijden te
organiseren en mee te helpen met andere activiteiten binnen de vereniging. Hoe vinden we die en hoe waarderen
we deze mensen?
Dit plan gaat niet allen over het lopende seizoen, maar kijkt ook vooruit naar de komende jaren. Daarom zal het
jaarlijks op de uitvoerbaarheid (bv vergoedingenstelsel) en behoeften ( bv opleiding voor de trainers) worden
beoordeeld. Daartoe zal het plan jaarlijks worden geagendeerd in het bestuur en de commissies basisgroepen,
waterpolo en zwemmen. Wijzigingen worden voorgelegd in de ALV
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Kaderbeleid
Organisatie van de vereniging
Het is belangrijk dat we eerst een beeld hebben van hoe de lijnen er uit zien binnen de vereniging. Een kort inzicht
daarom in het organogram van de vereniging.

De ALV is het hoogste orgaan binnen de vereniging en vergadert tenminste 1x per jaar, onder leiding van de
voorzitter van de vereniging. Het bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter, penningmeester, secretaris en uit
afgevaardigden van de verschillende afdelingen binnen de club, die allen meerderjarig zijn..
Elke commissie heeft, in een ideale samenstelling, ook weer een voorzitter, penningmeester en een secretaris en
één of meerdere extra leden om de dagelijkse werkzaamheden goed te kunnen verdelen. Onder elke commissie zit
ook een trainersgroep, die via één of meerdere coördinatoren zijn vertegenwoordigd in de commissie. Daarmee is
goede informatie-uitwisseling over de technische en organisatorische zaken zo optimaal mogelijk gewaarborgd.
Bij de zwemcommissie is er een aparte werkgroep, die zich richt op de wedstrijdorganisatie en inschrijvingen. In
het huishoudelijk reglement gaat artikel 11 over de commissies.
Andere commissies / werkgroepen zijn er ook en/ of kunnen door commissies of het bestuur / ALV ingesteld
worden. Voorbeelden hiervan zijn de Startkamporganisatie en de commissie Zwem4daagse. Commissies worden
samengesteld uit leden, in werkgroepen kunnen ook niet leden (b.v. ouders) participeren.
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Trainers en lesgevers
Binnen DWK streven we er naar dat alle trainers en lesgevers die de trainingen en lessen uitvoeren op het juiste
niveau gekwalificeerd zijn en worden aangestuurd door een coördinator. In het hoofdstuk ‘Opleiden van trainers &
lesgevers’ vind je meer informatie over de achtergrond van de verschillende kwalificaties.
Per afdeling staat per groep beschreven welke kwalificaties / competenties de trainer of instructeur dient te
hebben. We werken naar dit ideaal plaatje toe om het niveau binnen de vereniging omhoog te brengen en hoog te
houden, waarmee het herkenbaar en te kwalificeren is. Daarmee ondersteunt het ook dat sporters, die dat willen,
vanaf binnenkomst het maximale uit hun sportcarrière kunnen halen. Daarnaast is er voldoende ruimte om
recreatief te sporten onder leiding van deskundige trainers.
Uitgangspunt voor SuperSpetters is de handleiding SuperSpetters (KNZB) en voor de basisgroepen is er een
werkplan. Hier onder vallen Swimfun, Swimkick. Als uitgangspunt van de carrière zwemmen of waterpolo vormt
het Meerjaren Opleidingsplan Zwemmen en het Meerjaren Opleidingsplan Waterpolo, dat door de KNZB is
ontwikkeld. In deze Meerjarenplannen wordt beschreven wat een sporter op welke leeftijd zou moeten doen qua
trainingsprogramma om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Ook de trainers en lesgevers staan hierin
benoemd.
Aquafun is een onderdeel van de voormalige opleiding zwemonderwijzer en helaas niet los te volgen, daarom
wordt deze trainer opgeleid door minimaal de periode een half jaar te assisteren bij een ervaren trainer. De ervaren
trainer beoordeelt samen met de coördinator Basisgroepen of de trainer voldoende competenties heeft om
zelfstandig Aquafun te geven.
De Meerjaren Opleidingsplannen schrijven per leeftijdsfase de inhoud van en de hoeveelheid trainingen voor. Niet
elke fase kunnen we optimaal bedienen, maar inhoudelijk zullen de programma’s wel gebaseerd worden op
hetgeen in het MOZ / MOW wordt beschreven.
Wat we verwachten van de kaderleden (coördinator, trainer of lesgever) staat vermeld in de bijlages bij de
functieprofielen. Samenvattend maakt de coördinator de planningen en de trainingen / lessen en stuurt de trainers
en lesgevers aan. Hij of zij is verantwoordelijk voor de kalender met afzwemmen / wedstrijden en legt
verantwoording af naar de betreffende commissie. Naast lesgevers wordt er bij de basisgroepen ook gebruik
gemaakt van assistenten.
Het overzicht vertaalt zich heel goed naar de opleidingsbehoefte, zie hiervoor pagina 11.
Trainers en lesgevers hebben minimaal een diploma niveau 2. In incidentele gevallen (te beoordelen door de
coördinator) mag het werk worden gedaan met de benodigde competenties op niveau 2 (b.v. bij Aquafun). We
werken er wel naar toe dat iedereen een relevant diploma heeft. Mocht hier vanaf geweken worden dan is dit altijd
met toestemming van de TC en wordt dit schriftelijk geregistreerd waarom en onder welke voorwaarden. Alle
trainers en lesgevers, alsmede vrijwilligers die betrokken zijn bij activiteiten waarbij jeugdige leden, dan wel
sporters met een beperking actief zijn, dienen in het bezit te zijn van een z.g. Verklaring omtrent Gedrag (VOG).
Voor zover niet aanwezig zal de vereniging de VOG aanvragen. Het bestuur van DWK heeft vastgesteld dat de
VOG bij de verenging een geldigheidstermijn kent van 3 jaar. De secretaris van het bestuur houdt dit bij

Zodra kaderleden (trainers, lesgevers) 18 jaar of ouder zijn, dienen zij in staat te zijn een drenkeling uit het water te
halen. Wanneer cursisten een KNZB opleiding volgen, wordt dit getoetst middels het protocol popduiken, maar in
andere gevallen zal DWK hiervoor jaarlijks een scholing organiseren. Deze kaderleden worden ook als
‘toezichthouder’ ingezet. Hiervoor dienen ze ook reanimatie / AED te kunnen doen. DWK voorziet jaarlijks in de
(herhalings)scholing hiertoe.
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Overzicht rooster met trainers & instructeurs (gewenste situatie)
Basisgroepen
Groep
Aantal trainingen
Verantwoordelijke
Aantal trainers (wenselijk)
SuperSpetters
VH 2x les per week
Coordinator Superspetters
- per 8 leden een lesgever
Spetters Special
VH 2x per week
Coordinator Superspetters
- per 5-6 leden een lesgever
SuperSpetters
HR 2x les per week
Coordinator Superspetters
- per 8 leden een lesgever
Swimfun
VH 2x per week
Coördinator Sterrenplan
- per 10-12 leden een train(st)er
Swimfun
HR 2x per week
Coördinator Sterrenplan
- per 10-12 leden een train(st)er
Aquafun
VH 1x per week
Coordinator Sterrenplan
- per 10-12 leden een train(st)er
Wedstrijdzwemmen
Leeftijdsgroep
Minioren
Swimkick
Junioren
Jeugd-senioren
Masters
Talentcentrum
Trimzwemmen

Aantal trainingen
VH 2x per week
HR 1x per week

Verantwoordelijke
Coordinator minioren
Coördinator minioren

Aantal trainers (wenselijk)
- per 8 leden één train(st)er
- per 8 leden één train(st)er

VH 4-5x per week
VH/VR 6-8x per week
VH 2-4x per week
VH 2-3x per week
VH 1x per week

Coördinator junioren
Coördinator jeugd-senioren
Coördinator masters
Talentcoach
TC zwemmen

- per 8 leden één train(st)er
- per 8 leden één train(st)er
- per 20 leden één train(st)er
- per 8 leden één train(st)er
- per 20 leden een train(st)er

Groepen worden regelmatig gecombineerd, en dus wordt er soepel om gegaan met de aantallen trainers.
Waterpolo
Vanuit de TC is er 1 lid die op regelmatige basis een overleg heeft met O11, O13 en O15 coördinator om
jeugdplannen te bespreken.
Leeftijdsgroep
O11

Aantal trainingen
2 x waterpolo (2,25 uur =
1,25 instructiebad en 1 uur
diepe)
1 x zwemtraining optioneel
bij techniekschool
2 x waterpolo (2,5 uur)
1 x zwemtraining optioneel
(1 uur)
2 x waterpolo (2,5 uur)
1 x zwemtraining (1 uur)

Verantwoordelijke
Coördinator O11

Aantal trainers (wenselijk)
Tot 8: 2 a 3 trainers afhankelijk van
verschillende niveau’s ( waarvan 2
niveau 2 trainers)
8-12: 4 trainers

Coördinator O13

O17

3 x waterpolo (3,5 uur)

Coördinator O17

D1
D2
H1
H2
H3

3 x waterpolo (3,75 uur)
1 x waterpolo (1 uur)
3 x waterpolo (4 uur)
3 x waterpolo (4 uur)
1 x waterpolo (1,5 uur)

Hoofdtrainer
Aanvoerder
Hoofdtrainer
Hoofdtrainer H1
Aanvoerder

2 trainers, en 1 keer per week
keeperstrainer. Waarvan 1 niveau 2
trainer
2 trainers, en 1 keer per week
keeperstrainer. Waarvan 1 niveau 2
trainer
2 trainers, waarvan 1 niveau 2
trainer
1 trainer
Geen trainer
1 trainer
1 trainer
Geen trainer

O13

O15

Coördinator O15

Coördinatoren zijn uiteraard ook trainer van de betreffende groep.
LZ: Leszwemmen
WP: Waterpolo WZ: Wedstrijdzwemmen
VH: Veluwehal (Barneveld)
HR: Heuvelrand (Voorthuizen)
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Opleiden van trainers & lesgevers
DWK staat voor kwaliteit bij haar lessen en trainingen. Dat kan niet zonder gekwalificeerd kader en daarom staat
het opleiden van kader net zo hoog in het vaandel als het opleiden van de sporters zelf.
In de meeste gevallen zal DWK in samenwerking met de KNZB haar kader opleiden, maar er kan ook praktisch
worden gekeken naar het opleidingsverhaal en zijn individuele trajecten ook mogelijk. Hierna volgt een kort
overzicht van de typering van de verschillende kwalificaties en hoe deze binnen de DWK structuur passen.

Achtergrond van de verschillende kwalificaties
Kennis maken met de sport
De vereniging streeft er naar om 2x per jaar een bijeenkomst voor ouders aan te bieden waarin zij bekend worden
gemaakt met de zwemsport en ze te betrekken bij de verenging. Zwemmen is de basis voor alle afdelingen. Het is
de ideale manier waarmee een club als DWK ouders kan betrekken bij de vereniging en ze warm maken voor een
kaderfunctie binnen de afdeling(en). Het is geen formele trainersopleiding, maar het is een eerste opstap.
Het programma bestaat (dd. November 2014) uit 3 dagdelen met in totaal 6 onderwerpen. Denk hierbij aan de
basistechnieken, het wel en wee bij wedstrijden, een stukje uitleg over hoe de vereniging in elkaar steekt en zaken
als sportiviteit, veiligheid en respect.
DWK kan zelf deze onderwerpen inplannen, het materiaal is beschikbaar. Eventueel kan een KNZB opleider
worden gevraagd om het traject te begeleiden, maar gezien de kundigheid, die we hebben binnen de vereniging, is
dat niet nodig.
DWK streeft er naar om tenminste jaarlijks een “introductie” cursus te organiseren. Hieraan nemen dus
ouders deel waarvan de kinderen net lid zijn geworden van de vereniging en nog geen achtergrond hebben
in één van de sporten. De sporten worden hierbij zo veel mogelijk gecombineerd. Lokatie: Voorthuizen of
Barneveld, afhankelijk van waar de meeste nieuwe ouders vandaan komen. Waterpolo en Zwemmen
trekken hier samen in op. Periodes om te organiseren: begin seizoen en begin januari.

Trainers en lesgevers (niveau 2)
Trainers en lesgevers (niveau 2) ondersteunen de coördinator (niveau 3) bij het verzorgen van de
trainingen/lessen, het coachen van wedstrijden en/of het diploma zwemmen.
Trainers en lesgevers 2 hebben als belangrijkste taak bij het verzorgen van de trainingen en lessen dat de
organisatie en veiligheid voorop staat. Daarnaast leert hij/zij bij jonge kinderen technieken aan en verbetert deze.
Volgens het Meerjaren Opleidingsplan werkt hij/zij voornamelijk met kinderen in de leeftijdsfase tot 12 jaar en is
dus vooral werkzaam met pasklare plannen. Bij DWK is de trainer/lesgever inzetbaar bij alle leeftijden en is
minimaal 15 jaar oud. Zo lang men nog geen 18 jaar is, is de trainer/lesgever vrijgesteld van eventuele
verantwoordelijkheden als toezichthouder, zoals geformuleerd op pagina 5.
Hij/zij kan zelf (delen van) trainingen maken, die onderdeel uit maken van het jaarplan dat door de coördinator is
opgesteld. Bij het coachen van wedstrijden zal hij/zij vaak van de verantwoordelijke coach een taak toegewezen
krijgen. De verantwoordelijke coach hoeft niet altijd aanwezig te zijn bij wedstrijden, indien de trainer meerderjarig
is.

De KNZB opleiding niveau 2 bestaat uit 7 dagdelen van elk 3 uur met hierin 2 uur theorie en 1 uur praktijk. De club
kan zelf een niveau 2 opleiding organiseren. Dit gaat in samenspraak met de KNZB, die hiervoor de opleiders
aanstelt. Het is ook mogelijk om zelf de competenties te verzamelen en alleen de PVB’s door de KNZB te laten
toetsen.
DWK inventariseert jaarlijks de behoefte binnen de afdelingen. Afhankelijk van de behoefte organiseert
DWK in samenwerking met de KNZB een opleiding niveau 2, zoekt een opleiding elders waar de cursisten
kunnen aansluiten, of leidt de trainers zelf op.
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Coördinator (niveau 3)
De coördinator (niveau 3) is de spil binnen de afdelingen van DWK. De coördinator is bij DWK verantwoordelijk
voor de planning van de trainings-/lesprogramma’s, bij WZ de wedstrijden en (organiseert) de contacten met
sporters en ouders. Tenminste één van de coördinatoren neemt zitting in de afdelingscommissie.
Hij/zij is in staat om een jaarplan te maken waarmee prestaties van de sporters, waarmee hij/zij werkt, worden
bevorderd. Hij/zij kan werken met alle leeftijden en begeleidt deze sporters ook bij wedstrijden. Volgens het
Meerjaren Opleidingsplan is de coördinator inzetbaar bij alle leeftijden en is zelf minimaal 17 jaar. Zo lang men nog
geen 18 jaar is, is de trainer/lesgever vrijgesteld van eventuele verantwoordelijkheden als toezichthouder, zoals
geformuleerd op pagina 5. Daarnaast stuurt hij/zij trainers/lesgevers aan en, in de context van stage-begeleiding,
voorziet hen van feedback.
Afhankelijk van de behoefte bij de vereniging mogen trainers de KNZB modules tot trainer-3 volgen. Hierbij
is de keuze uit het totaalpakket of verschillende modules mogelijk (Techniek, Training & planning en/of
Coachen). DWK kan als organiserende partij optreden richting de KNZB als het gaat om het regelen van
accommodatie / badwater. De KNZB draagt zorg voor de opleiders.

Talentcoach (niveau 4)
De talentcoach Wedstrijdzwemmen (niveau 4) heeft een coördinerende rol binnen de zwemvereniging. Hij/zij
begeleidt specifieke groepen tijdens trainingen en wedstrijden. Deze trainer/coach heeft een bepalende rol bij het
vormen van het sporttechnische beleid binnen de afdeling c.q. vereniging en straalt dit ook uit naar de organisatie.
Hij/zij is minimaal 21 jaar oud.
Hij/zij zorgt voor een klimaat binnen de zwemafdeling, waarin trainers/coaches zich kunnen ontwikkelen. De
talentcoach is vooral werkzaam met een team van mensen om zich heen, die hun eigen expertise inzetten om de
sporter beter te maken. Daarnaast vervult de talentcoach een rol bij scouting binnen de vereniging.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het sporttechnische meerjarenplan en kan, eventueel samen met de niveau 3trainer, de jaarplanning opstellen. In het meerjarenplan (over een periode van 3 tot 4 jaar) staat beschreven hoe de
trainingen en wedstrijden verlopen.
Het hebben van een talentcoach is een voorwaarde voor het zijn van een KNZB talentcentrum.
Bij de afdelingen WP en LZ vervult de coördinator (3) deze taken.
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Inrichten van praktijk- / stageplek en het begeleiden van de cursist(en)
Voor het volgen van een KNZB opleiding zijn er een aantal basiseisen, waaraan de praktijkplaats moet voldoen:
• Zo moet de trainer/instructeur in opleiding tenminste 2 trainingen in de week kunnen geven. Dit heeft de
voorkeur om de doorlooptijd van de opleiding niet te lang te maken.
• Het zwembad moet voldoen aan de door de KNZB gestelde eisen, maar dat is bij DWK in ieder geval
voldoende voor deze opleidingen.
Afhankelijk van de opdrachten, die gedaan moeten worden in de opleiding, staan per niveau hieronder de eisen
verder uitgewerkt, waar de vereniging aan dient te voldoen voor een succesvol verloop van de opleiding.

Aantal sporters
Trainingen / lessen gedurende de
gehele opleiding maken en
verzorgen
Begeleiden bij wedstrijden /
afzwemmen
Begeleiding door
Opleidingsduur

Niveau 2
8 tot 12 per trainer/instr.
5 tot 10x

Coördinator 3
5 tot 8 per trainer
10x

2x

4x

Coördinator / trainer 3
6 maanden tot 1 jaar

Talentcoach of trainer-3
6 maanden tot 1 jaar

Talentcoach 4
3 tot 5 per trainer
Vooral op hoofdlijnen,
talentontwikkeling en
sporttechnisch beleid.

KNZB
1.5 tot 2 jaar

Coördinatoren, trainers niveau 3 en Talentcoaches hebben de verantwoording als op te treden bij cursisten in
opleiding. Trainers met niveau 2 mogen dit formeel niet, aangezien de juiste kwalificaties hiervoor niet in het
opleidingstraject zijn opgenomen. Zij maken bij start van de opleiding afspraken met de cursist over:
•
•
•

Aantal trainingen / lessen wat gegeven wordt
Welke wedstrijden / afzwemmomenten worden gebruikt voor de opleiding
Op welke manier er structureel feedback wordt gegeven op de te maken opdrachten

De praktijkbegeleider maakt de cursist vanaf het begin verantwoordelijk voor zijn of haar eigen traject. Zij De
cursist verzorgt de (delen van) lessen of trainingen, volgens de planning van de trainer 3 en de praktijkbegeleider
geeft feedback. je kunt hier dan als begeleider op sturen. Wees aanwezig bij tenminste 1 les / training per week!
Meer achtergrond informatie is te vinden via de website van de KNZB.

Stages CIOS, Sport & Bewegen, ALO en maatschappelijke stages
DWK is aangemeld als officieel stagebedrijf bij SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
voor Sport- en bewegingsleider (25415), Medewerker sport en recreatie (25500) en Coördinator sportinstructie,
training en coaching (25414). Deze stagiaires werken ook conform dit kaderbeleidsplan, met uitzondering van het
vergoedingen gedeelte. Via DWK wordt hun VOG geregeld. De zaken die in de voorgaande alinea zijn besproken
zijn ook voor hen van toepassing. De coördinatoren nemen de stagiaires aan en geven ze een plaats in de
organisatie. Een kopie van de stageovereenkomsten wordt gestuurd naar het secretariaat. Stagiaires worden
begeleid door een Trainer-3 of iemand aangewezen door de coördinator

Opleidingskosten
Wanneer trainers/lesgevers een opleiding via DWK willen volgen dan neemt DWK de opleidingskosten op zich.
Echter, wanneer de cursist (eerder) stopt met de opleiding of binnen afzienbare tijd de vereniging verlaat, dan is er
een terugbetalingsregeling van toepassing. Een en ander wordt altijd in samenspraak met het bestuur vastgesteld.
Opleidingsniveau
Niveau 2
(trainer/lesgever)
Niveau 3
(coördinator)

Regeling
Je blijft lid gedurende het opleidingsjaar

Niveau 4
(talentcoach)

Je bent tenminste 4 jaar actief bij DWK (na ontvangst diploma)
Stop je voortijdig met de opleiding, dan betaal je het volledige cursusgeld terug aan DWK
Stop je na 1 jaar, dan betaal je 3/4e deel van het cursusgeld terug aan DWK
Stop je na 2 jaar, dan betaal je 1/2e deel van het cursusgeld terug aan DWK
Stop je na 3 jaar, dan betaal je 1/4e deel van het cursusgeld terug aan DWK

Stop je voortijdig met de opleiding dan betaal je het volledige cursusgeld terug aan DWK
Stop je na een jaar dan betaal je de ½ van het cursusgeld terug aan DWK
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Vrijwilligerswerk binnen DWK
DWK is en blijft een vereniging waarbij vrijwilligers (leden) actief zijn. In de gedragsregels staat dat alle leden van
16 jaar en ouder verplicht worden een (vrijwilligers)taak te vervullen. Op het inschrijfformulier wordt hiervoor
getekend. Bestuurders, trainers, hulp bij wedstrijden, randactiviteiten e.d., niemand doet het als betaalde baan.
Uiteraard zijn er wel vergoedingen voor bepaalde werkzaamheden, maar een loonlijst is niet (meer) van toepassing
bij DWK.

Boeien en binden van vrijwilligers
Per seizoen 2019-20120 geldt: Iedereen boven de 16 doet iets binnen de vereniging. Onder de 16 zijn de ouders
betrokken. Er is per afdeling een lijst beschikbaar met welke vrijwilligerstaken er zijn en hoeveel punten deze
opleveren. Binnen de verschillende commissies is iemand aangewezen als coördinator vrijwilligers. Deze houdt
gedurende het seizoen bij welke activiteiten er gedaan zijn. Een ieder die niet actief is binnen de club betaald een
bijdrage van 150 euro per seizoen.

Vrijwilligersvergoedingen
Wanneer je actief bent als trainer/instructeur kun je gebruik maken van een vrijwilligersvergoeding. Je maakt met
de verantwoordelijke coördinator of commissie afspraken over het aantal trainingen dat je per week geeft. Kun je
een keer niet, dan regel je zelf vervanging en zorg je dat je in die week een vervangende training geeft. De
(financiële) afspraken worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Deze wordt jaarlijks ondertekenend met
de dan geldende afspraken. Vergoedingen worden op declaratiebasis maandelijks uitbetaald, waarbij je aangeeft
hoe vaak je training gegeven hebt in die maand.
Functie

Aantal trainingen
per week
structureel

Vergoeding per jaar
jonger dan 23 jaar

23 jaar of ouder

5 trainingen of meer
4 trainingen
3 trainingen
2 trainingen

€ 875
€ 700
€ 525
€ 350

(€ 87,50 per maand)
(€ 70,00)
(€ 52,50)
(€ 35,00)

€ 3000
€ 1500
€ 1260
€ 945
€ 630

(€ 300,00 pm)
(€ 150,00 per maand)
(€ 126,00)
(€ 94,50)
(€ 63,00)

Trainer
met diploma minimaal 2

5 trainingen of meer
4 trainingen
3 trainingen
2 trainingen

€ 625
€ 500
€ 375
€ 250

(€ 62,50)
(€ 50,00)
(€ 37,50)
(€ 25,00)

€ 1125
€ 900
€ 675
€ 450

(€ 112,50)
(€ 90,00)
(€ 67,50)
(€ 45,00)

Trainers in opleiding

Zodra trainers het diploma hebben ontvangen, komen zij in aanmerking voor de
vergoeding. Wanneer je het opleidingstraject overschrijdt, bijvoorbeeld door
herkansingen of uitstel dan zijn deze verlengingskosten voor eigen rekening.
n.v.t.
Vrijwilligerspunten (volgt)

Hoofdtrainer WZ/WP
Coördinator
Gekwalificeerd niveau 3

Assistenten bij
SuperSpetters

In dit overzicht zijn de bedragen per maand ook opgenomen. De zomermaanden juli en augustus worden niet
uitbetaald, gelijk aan de contributiemaanden. Per maand is het aantal trainingen vast te stellen dat je aanwezig
kunt zijn (100%) op basis van de afspraken in de vrijwilligersovereenkomst. Naar rato van aanwezigheid wordt het
uit te betalen bedrag vastgesteld.
Per 1-1-2019 wordt het bedrag verhoogd naar €1700 (en rest naar rato)

Afwijkingen in dit schema kunnen voorkomen, maar alleen in overleg met en na akkoord van het bestuur in overleg
met de coördinator en/of commissie.
Bovenstaande overzicht bevat ook de begeleiding bij wedstrijden, een wedstrijddag telt in dit geval als één (1)
training in de desbetreffende week.
De functie van Talentcoach is hier niet opgenomen, omdat hij of zij vanuit de KNZB ook financieel / in natura
worden ondersteund. De Talentcoach is daarnaast ook als coördinator actief.
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Bijlagen
Behoefte op te leiden technisch kader 2016-2018
Basisgroepen
•
•
•

Coördinator swimfun/swimkich -> Instructeur Leszwemmen 3
Coördinator superspetters
-> Instructeur Leszwemmen 3
Lesgevers t.b.v. continuïteit
-> Instructeur Leszwemmen 2

Waterpolo
• Coördinator dames en heren -> Trainer Waterpolo 3
• Coördinator jeugd
-> Trainer Waterpolo 3
• Trainers t.b.v. continuïteit
-> Trainer Waterpolo 2
• Trainers t.b.v. swimfun/swimkick-> Trainer Waterpolo 2
• Bij O11 is het wenselijk iemand te hebben met 1 module niveau 3. Bij de andere teams is er een
aanspreekpunt die met TC overlegt. Niveau 3 is hier minder nodig. Meerdere personen met verschillende
modules kan ook.
Wedstrijdzwemmen
• Coördinator Sen/Jeugd/Jun
-> Trainer wedstrijdzwemmen 3
• Coördinator Masters / recreatief -> Trainer Wedstrijdzwemmen 3
• Trainers t.b.v. continuïteit
-> Trainer Wedstrijdzwemmen 2
• Trainers t.b.v. minioren
-> Trainer Wedstrijdzwemmen 2
Recreatief SportOpMaat
Is op dit moment voorzien van voldoende kader.

Behoefte op te leiden officials
Waterpolo
• W-official, iedereen vanaf 16 jaar verplicht.
Kosten worden toegevoegd in zomer 2016
•

KNZB scheidsrechter.
1 per 2 teams die KNZB scheidsrechters hebben (O15, O17, H1, H2, H3, D1 en D2)
Tevens kampioensklasse O13.
Voorbeeld: we hebben aan teams: O15, O17, H1, H2, H3, D1 en D2 dan hebben we 4 scheidsrechters
nodig. Hebben we er maar 3 dan zijn we genoodzaakt in dit voorbeeld om 1 team uit de competitie terug te
trekken. Kosten worden toegevoegd in zomer 2016

Wedstrijdzwemmen
• Tijdwaarnemers
Basis opleiding als official bij wedstrijdzwemmen. De afdeling zal in het nieuwe seizoen zeker 5 tot 10
nieuwe officials nodig hebben om alle wedstrijden te kunnen ondersteunen.
•

Kamprechters
Om de ‘vergrijzing’ in het officialkorps (regionaal) enigzins tegen te gaan, is het wenselijk dat 2 tot 3
juryleden vanuit DWK de vervolgstap maken naar de functie van kamprechter. Voorwaarde: men is in het
bezit van de functies tijdwaarnemer en jurysecretariaat.
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Functieprofiel Trainer 3
Beleid
•
•
•
•
•

Bewaking sporttechnische lijn;
Stelt jaarplanning(en) op;
Werkt jaarplan uit voor de toegewezen groep en schrijft de daaruit vloeiende trainingen uit;
Vaststellen van trainingsprogramma’s voor de toegewezen groep
Vaststellen van het wedstrijdprogramma voor de toegewezen groep i.s.m. commissie

Begeleiding
• Stuurt assisterend kader aan;
• Begeleid sporters en bespreekt samen met betrokken kader van de groep de doelstellingen van de
sporters en legt deze vast
• Begeleid nieuwe trainers en/of stagiaires
Organisatie en communicatie
• Vormt het aanspreekpunt voor de commissie;
• Samenstellen groepen en vaststellen trainingstijden voor de toegewezen groep
• Opstellen van het trainings- en coaching rooster voor de toegewezen groep i.s.m. assisterend kader
• Wedstrijdinschrijvingen tijdig door te geven aan het betreffende lid commissie
• Plannen van trainingskamp(en)
• Plannen van speciale activiteiten voor de sporters i.s.m. assisterend kader
• Organiseert overleg met eigen trainers (4 à 5 keer per seizoen)
• Zwemcommissie adviseren en ondersteunen
• Samen met een commissielid intake gesprekken voeren met nieuwe zij-instromers voor de toegewezen
groep
• Ledenmutaties doorgeven aan commissie
• Communiceert met collega coördinatoren en met assisterend kader over inhoud trainingsprogramma,
jaarplanning, voortgang en evaluatie
• Communiceert met andere coördinatoren over in- en uitstroom van sporters
Informeren
• Samen met de commissie informatiebijeenkomsten organiseren voor de sporters en hun ouders
• Verzorgen nieuwsbrieven, memo’s (i.s.m. assisterend kader) en infoboekjes bij kampioenschappen
• Nieuwsitems op de website zetten
• Contact onderhouden met alle sporters (en hun ouders) uit de toegewezen groep
Persoonlijke ontwikkeling
• Volgen van bijscholingen

Functieprofiel Trainer/Lesgever 2
Begeleiding
• Begeleiden van sporters bij trainingen en wedstrijden in samenwerking met de coördinator van de
toegewezen groep
• Op basis van het door de coördinator opgestelde jaarplan trainingen kunnen voorbereiden en verzorgen
• Sporters de juiste techniek aanleren / verbeteren
Organisatie & communicatie
• Assisteert bij verenigings- en groepsactiviteiten
• Invulling geven aan het trainings- en wedstrijdrooster in overleg met coördinator
• Voortgang en ontwikkelingen van sporters bespreken met coördinator
Informeren
• Assisteren bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere media gericht op communicatie richting de
sporters
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