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Spelregels Zwemfonds Steenwijkerland
Het Zwemfonds Steenwijkerland is een particuliere organisatie, die
vindt dat alle kinderen een zwemdiploma moeten kunnen halen en
zich moeten kunnen redden in het water. Het fonds ondersteunt
gezinnen met kinderen zonder zwemdiploma, zodat alle kinderen
een zwemdiploma kunnen halen. Kinderen vanaf 5 jaar zonder
zwemdiploma die, gelet op de financiële situatie van hun ouders,
dat niet zelf kunnen betalen. Ondersteuning is geen recht! Een kind
komt in aanmerking voor ondersteuning als het voldoet aan de
criteria van het Zwemfonds Steenwijkerland.
Maximale vergoeding en eigen bijdrage
Voor de zwemlessen betaalt het gezin een eigen bijdrage. De eigen bijdrage voor het zwempakket is
€ 120,00. Het bedrag moet worden betaald in twaalf termijnen van € 10,00 aan Zwemfonds
Steenwijkerland. Bij een aanvraag gaat het gezin akkoord met deze betalingsverplichting. Het behalen
van het A en B diploma is hierbij gegarandeerd.
Vanuit het Zwemfonds Steenwijkerland wordt maximaal € 540,00 vergoed voor het behalen van A + B.
Indien de kosten voor het behalen van A + B hoger zijn dan € 660,00 (eigen bijdrage van € 120,00 +
bijdrage Zwemfonds van € 540,00), dan komen deze (meer)kosten voor eigen rekening van de ouder(s)
en/of verzorger(s). Bij de meeste zwembaden in de gemeente Steenwijkerland zijn de kosten niet
hoger dan € 660,00.
Inhoud zwempakket
Ouder(s) en/of verzorger(s) mogen zelf kiezen bij welk zwembad in de gemeente Steenwijkerland ze
de zwemlessen willen gaan volgen. Alle zwembaden garanderen bij inzet een A en B diploma.
Eventuele diploma en inschrijfkosten zijn inbegrepen.
Criteria Zwemfonds
Alleen een intermediair kan een aanvraag indienen, net als bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U bent
een intermediair, als u op professionele wijze bij de opvoeding of ontwikkeling van het kind betrokken
bent en daarmee de thuissituatie van het kind goed kent (bijvoorbeeld docent, hulpverlener (GGD,
thuiszorg, Jeugdzorg), de buurtsportcoach of huisarts). Ouders, zwemverenigingen/zwemscholen of
zwembaden kunnen alleen een aanvraag indien samen met een intermediair.


Het indienen van een aanvraag gaat via de website www.allekinderendoenmee.nl. De intermediair
kiest hier voor het aanvraagformulier van het Jeugdfonds Sport.



Bij het indienen van de aanvraag kunt u het zwembad naar keuze doorgeven.



Per kind kan er één keer een aanvraag ingediend worden voor het zwemfonds. Met uitzondering
van bijzondere omstandigheden is het niet toegestaan om tussentijds het pakket te stoppen en
later de resterende weken op te pakken. Als een kind eenmaal gestopt is, is het niet meer mogelijk
een nieuwe aanvraag in te dienen.



Het gezinsinkomen bedraagt maximaal 130% van het wettelijk sociaal minimum.



Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt de intermediair en het zwembad een bevestiging. De
intermediair informeert het gezin, waarna het gezin zich meldt bij het zwembad.
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De vergoeding voor het zwempakket wordt rechtstreeks overgemaakt naar het zwembad.



Voor de eigen bijdrage ontvangt het gezin een factuur met de 12 betalingstermijnen. Van deze
termijnen kan niet worden afgeweken.



Er is geen vergoeding mogelijk voor attributen, vooraf of buiten het zwempakket gemaakte kosten
voor zwemlessen.



Nadat het zwempakket is uitgegeven en het kind deelneemt aan de zwemlessen verwachten wij
dat het gezin er alles aan doet om het kind alle lessen te laten volgen en zich inzet voor het
behalen van het zwemdiploma. Ook wordt verwacht dat kinderen zich aan de regels van het
zwembad houden.



Voor het einde van de aanvraag ontvangt de intermediair een bericht waarin staat dat het
zwemlespakket eindigt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Jeugdfonds Sport Overijssel via
overijssel@jeugdfondssportencultuur.nl of 038 – 457 77 82.
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