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Zomercursus leszwemmen              1 uurs zwemles 
 

Het zwembad blijft open deze zomer !  
Zo kunnen alle zwemleskinderen een tussensprint of een eindsprint maken in deze periode. 
Op naar je zwem diploma, van het zwemABC! 
Het Sportfondsenbad Beverwijk organiseert van maandag 18 juli t/m zaterdag 27 augustus  
zomercursus zwemlessen voor het  A-, B-,  en C-diploma.  
Deze cursus is voor beginners maar ook voor kinderen die al bij ons zwemmen.  
 

• Gedurende zes weken worden er van maandag t/m zaterdag iedere dag zwemles gege-
ven. Je kunt per week inschrijven voor de volgende 2 keuze abonnementen: 

• Voor maandag,  dinsdag,  woensdag  abonnement (3 keer, 1 uur zwemles per dag)  

• Voor donderdag,  vrijdag,  zaterdag  abonnement (3 keer, 1 uur zwemles per dag) 

• Voor het A-diploma zijn vijf niveaus en in de groepen watervrij, blauw en wit zwemmen 
maximaal tien kinderen en in de gele en groene groep zwemmen maximaal 12 kinderen.  

• De groepen voor het B-, en C-diploma* bestaan uit maximaal 12 kinderen. 

• De lessen duren 1 uur en worden tussen 08.00-09.00 uur of 09.00-10.00 uur gegeven.   
Zie de tijden op het inschrijfformulier. (*C-diploma 11.00-12.00 uur). 

• Het is natuurlijk mogelijk om voor meerdere weken in te schrijven. 

• Wanneer je kind nu nog niet bij ons zwemt is het mogelijk om, na deelname van mini-
maal 2 weken aan de zomercursus, rechtstreeks (dus zonder wachtlijst) in te stromen 
naar onze reguliere zwemlessen na 28 augustus.  

• We oefenen iedere woensdag en zaterdag voor het onderdeel “gekleed zwemmen”. 

• Voor kinderen die het afzwemniveau bereiken bestaat de mogelijkheid om af te zwem-
men. Deze data worden nog bekend gemaakt. 

 

Spelregels: 

• Beginnende leszwemmers dienen minimaal vier jaar te zijn. 

• In geval van ziekte is de eerste lesdag voor eigen rekening. Bij langere ziekte periode 
wordt de kaart verlengd. Er vindt geen teruggave van lesgelden plaats. 

• Wanneer er voor bepaalde tijden onvoldoende belangstelling bestaat, kunnen groepen 
in het uiterste geval geannuleerd of samengevoegd worden. 

• Kinderen die al leszwemmen bij het Sportfondsenbad Beverwijk hebben voorrang. 
 

Kosten: 

• Een zomercursus abonnement voor maandag,   dinsdag,  woensdag  € 34,05 

• Een zomercursus abonnement voor donderdag, vrijdag,  zaterdag € 34,05 

• Kinderen die (nog) niet bij het Sportfondsenbad Beverwijk zwemmen dienen éénmalig   
€ 6,30 te betalen voor de lespas.  
 

Inschrijven: 

• Inschrijven is mogelijk door dit formulier in te vullen en in te leveren bij de receptie van 
het Sportfondsenbad Beverwijk en direct het verschuldigde bedrag per pin te voldoen. 

• Je kunt er vanuit gaan dat je kind geplaatst wordt in de door jou gewenste week, maar 
mocht dit niet lukken dan ontvang je van ons bericht 

• Indien je zoon of dochter, na inschrijving voor de zomercursus, nog een volgend lintje 
krijgt, dan vragen wij je vriendelijk om dit direct door te geven aan de receptie.  

 

Vergeet niet om de lespas mee te nemen wanneer uw kind al zwemt bij het Sportfond-
senbad Beverwijk. 
 



Inschrijfformulier zomercursus zwemles A / B / C diploma     1 uur 
 

Naam:                                          
         

 Zwemt al bij Sportfondsenbad Beverwijk     Lespas nr.      
     

Huidige zwemniveau en lesdag          

         

Kleur groep / dipl.       Dag / Tijd        
         

 Zwemt nog niet bij Sportfondsenbad Beverwijk 
         

Adres:               Geb. datum      
 

Postcode:               Plaats:       
 

Mob.tel:                  
 

E-mail:            M / V      
 

 Bij ondertekening van dit formulier ga ik tevens akkoord met de voorwaarden voor de reguliere zwemlessen, 
indien mijn zoon/dochter na de zomercursus blijft zwemmen bij  het Sportfondsenbad Beverwijk. Vraag naar de 
speciale zwemlesfolder.        
 

Zomercursus 1 uurs zwemlessen:  

 maandag, dinsdag, woensdag  18-07 t/m 20-07-2022 (eerste week,  week 29) 

 donderdag, vrijdag, zaterdag  21-07 t/m 23-07-2022 (eerste week,  week 29) 

 maandag, dinsdag, woensdag 25-07 t/m 27-07-2022  (tweede week,  week 30)  

 donderdag, vrijdag, zaterdag  28-07 t/m  30-07-2022 (tweede week,  week 30) 

 maandag, dinsdag, woensdag 01-08 t/m 03-08-2022  (derde week,  week 31)  

 donderdag, vrijdag, zaterdag  04-08 t/m 06-08-2022 (derde week,  week 31) 

 maandag, dinsdag, woensdag 08-08 t/m 10-08-2022 (vierde week,  week 32)  

 donderdag, vrijdag, zaterdag  11-08 t/m 13-08-2022 (vierde week,  week 32) 

 maandag, dinsdag, woensdag  15-08 t/m 17-08-2022 (vijfde week,  week 33) 

 donderdag, vrijdag, zaterdag  18-08 t/m 20-08-2022 (vijfde week,  week 33) 

 maandag, dinsdag, woensdag  22-08 t/m 24-08-2022 (zesde week,  week 34) 

 donderdag, vrijdag, zaterdag  25-08 t/m 27-08-2022 (zesde week,  week 34) 
 

Lestijden:* 
 08.00 -  09.00 uur  Zomercursus  watervrij,   wit,   geel  
  
 09.00 -  10.00 uur Zomercursus  blauw,   groen,   B-diploma 
 
 11.00 -  12.00 uur Zomercursus  C-diploma ( alleen maandag, dinsdag,  woensdag abonnement) 
 
 * kruis het huidige niveau van je kind aan. 
   

Handtekening ouder/verzorger:      Datum:   
     

    
Wanneer er omstandigheden zijn, die de instructeur over je kind dient te weten, wil je die dan hier kenbaar maken 
 

                      
 

Bij inlevering van het inschrijfformulier dien je direct het verschuldigde bedrag met pin te voldoen.  

Inschrijven is mogelijk vanaf maandag 4 juli, als op de wachtlijst staat inschrijven vanaf 11 juli 2022. 
Let op!  Inleveren tijdens openingstijden van de receptie!! 


