DDZZ vzw – Reglement voor onze zwemmers en de
ouders van onze kleintjes
1 Alle clubleden verklaren zich bij inschrijving akkoord met alle onderstaande punten
(afspraken).
2 Niemand begeeft zich met schoenen in de droge en natte zone die loopt van de inkomhal
tot aan het zwembad. Iedereen doet zijn schoenen uit in de inkomhal vóór het betreden
van de kleedkamers. Hierbij worden de schoenen NETJES op de daarvoor voorziene
planken gezet. Enkel op hele drukke momenten kunnen/mogen die ook netjes onder de
banken blijven staan. Schoenen die niet op hun plaats staan, kunnen door de
verantwoordelijken van de zwemclub worden weggenomen.
3 Niemand laat zijn kleren liggen in de kleine (groene en gele) kleedhokjes. In de grote
(blauwe) kleedkamers kan dat wel. Kleren moeten worden opgeborgen in de daarvoor
voorziene kastjes. Kleren die toch blijven liggen, kunnen door de verantwoordelijken van de
zwemclub worden weggenomen.
4 Iedere zwemmer komt door de douche het zwembad binnen doch wacht tot het affluiten
door de redder van het publiekzwemmen. Hij/zij zorgt ervoor dat ze de douche hebben
gebruikt en dus zijn afgespoeld voor ze het water inspringen.
5 Na het fluitsignaal ‘einde training’ verlaat iedereen zo vlug mogelijk het water en niet langs
een andere baan maar langs de kant van de cafetaria.
6 Alle zwemmers wachten tot de kleintjes van het klein bad door de douches zijn gegaan en
op het teken van de redder verlaten zij dan het zwembad.
7 Alle leden van onze club zijn verplicht de clubbadmuts te dragen. Bij inschrijving dient
men een badmuts aan te kopen met het logo van DDZZ erop. Voor elke baan is er een
andere kleur van badmuts. Bij het overgaan naar een andere baan, kan de badmuts
worden ingeruild, mits zij niet beschadigd is. Bij verlies dient men een nieuwe badmuts aan
te kopen voor € 5,00.
8 Er worden GEEN badmutsen uitgeleend door de club zelf. Indien men de badmuts is
vergeten, moet er een nieuwe worden aangekocht of er kan niet gezwommen worden.
9 Alle leden en ouders die met hun kinderen mee het zwembad binnengaan, hebben een
toegangskaart nodig. Deze is te verkrijgen in het zwembad. Men betaalt hiervoor een
waarborg van € 2,00. De toegangskaart is geldig tijdens alle uren van de club.
10 Ouders wiens kinderen niet zelfstandig naar het toilet kunnen gaan, moeten hun kinderen
gedurende de zwemles in de gaten houden en zich bij een teken van de zwemjuf naar de
toiletten in het zwembad begeven om hun kind te helpen.
11 De zwemmers kunnen maximaal 15 minuten vóór aanvang van het lesuur de kleedkamers
binnengaan om zich om te kleden. Het douchen, wassen en aankleden na het zwemmen
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mag voor elke zwemmer, klein of groot, competitie, kunstzwemmen of waterpolo, ook
maximaal 15 minuten duren. Tijdens de lessen zijn de kleedkamers geen wachtruimtes,
zwemmers en ouders verlaten de kleedruimtes en wachten in de inkomhal of cafetaria.
12 Alle leden lezen aandachtig de e-mailberichten van de club, alsook de nieuwsbrief,
facebookpagina en de prikbordberichten in de inkomhal van het zwembad. We vragen ook
om regelmatig de website te bezoeken: www.ddzz.be.
13 Bij inschrijving gaan alle leden akkoord met het publiceren van foto’s op onze
website/facebookpagina. Indien u dit niet wenst, graag laten weten via een mailtje naar
ddzz@telenet.be.
14 Tijdens de trainingen/lessen is er steeds een vlinder aanwezig die jullie graag te woord
staat bij eventuele problemen. Je kan de vlinder steeds opwachten aan het redderskot (aan
het eind van de gang naar de kleedruimtes). Indien die er niet zou zijn, dan mag je de
trainer aanspreken. Jullie kunnen ook altijd via mail eventuele opmerkingen/vragen
aankaarten.
Vlinder Mieke De Meyer: verantwoordelijke cursussen / zwemschool
Vlinder Kimberley Steyaert: verantwoordelijke cursussen
Vlinder Leen Van de Velde: verantwoordelijke cursussen / zwemschool
15 Wanneer de lessen niet kunnen doorgaan omwille van externe omstandigheden (extreem
weer, zwembad gesloten door Farys of Den Boer,…) wordt dit als overmacht aanzien en
worden de verloren lessen niet terugbetaald. Wanneer DDZZ beslist om lessen te
annuleren, dan komt er wel een tegemoetkoming of wordt de les ingehaald.
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