Toezichtplan 2019-2020

Inleiding vanuit OZ & PC De Warande
Doelstelling
Op basis van het gesprek met Mick Rutters van de gemeente Oosterhout hebben wij nog
enige aanpassingen gedaan in het toezichthoudersplan. Wij streven er na dat de uren dat
OZ & PC De Warande het bad huurt een toezichthouder aan het bad te hebben staan die
voldoet aan de volgende eisen:
• Trainersdiploma (oude of nieuwe stijl) of voldaan aan de cursus ‘Reddend zwemmen
voor zwembaden’
• EHBO of EHBO kind
• Geldige VOG-verklaring
Wij streven er na om in de toekomst meerdere toezichthouders per gehuurd uur aan het
bad te hebben staan die voldoen aan de bovengenoemde criteria.
Documentatie
Kopieën van de documenten zijn in te zien via de secretaris van OZ & PC De Warande
(bestuur@warande.com). In verband met de AVG wet en regelgeving kunnen wij de
documenten niet als kopie bij het recreatieoord De Warande overleggen. Vanzelfsprekend
zijn de kopieën ten aller tijde in te zien. Zoals afgesproken met Mick, zal voor 2020 een
afspraak gepland worden om de kopieën van de documenten in te zien om gezamenlijk het
toezichthouders plan goed te keuren. Daarna zal OZ & PC De Warande zorg dragen dat zij
per toezichthouder toestemming ontvangen om de gevraagde documenten aan het
recreatieoord De Warande te overhandigen.
Verdere afspraken omtrent het toezichthoudersplan tussen OZ & PC De Warande
en het recreatieoord De Warande:
1. De huidige toezichthouders, zoals vermeld in dit plan, kunnen op dit moment geen
gebruik maken van de portofoons omdat zij niet weten hoe deze werken. Het
recreatieoord De Warande heeft hiervan kennis genomen en zal zorgdragen dat op
korte termijn (uiterlijk mei 2020) er een instructiebijeenkomst gepland zal worden.
Tot die tijd zijn zij ervan op de hoogte dat wij, zonder hun verdere instructies, niet
kunnen voldoen aan deze eis.
2. Onderdeel van het toezichthoudersplan, zoals opgesteld door het recreatieoord De
Warande, is het in bezit zijn van een EHBO koffer die voldoet aan de gestelde eisen.
Echter hebben wij als vereniging aangegeven dat het hebben van een EHBO doos,
als een van de zoveel verenigingen niet haalbaar is. Totdat daar een geschikte
oplossing voor is, mogen wij als OZ & PC De Warande gebruikmaken van de EHBO
spullen van het Recreatieoord De Warande en zal het Recreatieoord De Warande
zorg dragen dat deze EHBO doos voldoet aan de gestelde eisen.

Inleiding vanuit recreatieoord De Warande
Dit toezichtplan richt zich uitsluitend op het houden van toezicht tijdens
zelfstandige activiteiten van OZ & PC De Warande in recreatieoord de Warande.
Voor wat betreft een BHV plan verwijzen we naar het BHV plan van recreatieoord
de Warande. In geval van een calamiteit zullen te allen tijde de instructies van het
daartoe bevoegde personeel van recreatieoord de Warande moeten worden
opgevolgd.
Dit plan heeft betrekking op het gebruik van de baden door (OZ & PC De Warande)
gedurende de periode dat badwater wordt gehuurd door de vereniging t.b.v. haar
activiteiten.
Dit plan beschrijft het houden van toezicht tijdens deze activiteiten. De beschreven
gedragsregels gelden voor alle bezoekers en deelnemers aan de activiteiten, dus
ook voor ouders en/of begeleiders die hun kind vergezellen tijdens activiteiten.
Het zwembad
Voor de activiteiten huurt OZ & PC De Warande zwembad De Warande en maakt
zij eventueel gebruik van de hiervoor aangewezen en beschikbare multifunctionele
ruimte, kleedkamers, douche- en toiletruimtes en eventueel de tribune voor niet
deelnemende bezoekers.
1) Het Wedstrijdbad bestaat uit één bassin van 50x20 meter met een
gekoppelde duikkuil. Diepte is oplopend van 1.40 – 2.08 meter. Het bad kan
ook opgedeeld worden in aparte secties doormiddel van een scheidingswand
en/of drijflijnen. In de duikkuil (diepte 3.85 m) is een springvoorziening
aanwezig. Deze mag uitsluitend gebruikt worden indien de duikkuil ook
binnen het huurcontract valt en dan nog slechts met uitdrukkelijke
toestemming van de aanwezige toezichthouder.
2) Het 25 meter bad bestaat uit één bassin van 25x15 meter. In dit bad bevindt
zich een deel beweegbare bodem waarmee de diepte van dit deel van het
bad variabel is. Het gedeelte van het bad buiten de beweegbare bodem
heeft een diepte van 2.60 meter. Naast het 25 meter bad bevindt zich een
whirlpool met een diepte van 0.70 meter. De temperatuur van dit bad is 29
graden Celsius.
3) Het Doelgroepenbad bestaat uit één bassin van 15x10 meter. De diepte van
het bad is maximaal 2.00 meter maar over het gehele bad bevindt zich een
beweegbare bodem waardoor de diepte over het gehele bad variabel
ingesteld kan worden. Ook is er in dit bad een beweegbaar minder validen
platform. De temperatuur van dit bad is 31 graden Celsius.
4) De multifunctionele ruimte. Indien mogelijk kan (Naam vereniging) OZ&PC
De Warande beschikken over de multifunctionele ruimte van recreatieoord
de Warande. Hierover dienen vooraf afspraken te worden gemaakt. Voor
deze multifunctionele ruimte gelden dezelfde gedragsregels als in de overige
ruimten.
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georganiseerd(weghalen wat niet van toepassing is).

volgende

activiteiten

1)Zwemlessen voor kinderen
Zwemlessen ter voorbereiding op het behalen van diverse zwemdiploma’s (o.a.
SuperSpetters diploma en Sterrenplan diploma’s)
2)Diplomazwemmen
3)Zwemtraining
Training voor leden ter voorbereiding op deelname aan wedstrijden/toernooien,
maar ook training voor recreanten.
4)Waterpolotraining
Training voor leden ter voorbereiding op deelname aan wedstrijden/toernooien,
maar ook training voor recreanten.
5)Zwemwedstrijden
6)Waterpolowedstrijden
7)Snorkelen en/of snorkellessen
8)Mogelijk training in kader van schoolproject
9)Zeemeerminzwemmen
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Toezicht
Kwantitatief Toezicht:
De taken en werkzaamheden van de toezichthouder(s) die aanwezig is/zijn tijdens
de activiteiten zijn in deze paragraaf beschreven. Het aantal toezichthouders bij de
verschillende activiteiten is als volgt
Activiteit
Zwemlessen voor kinderen
(Superspetters
&
Sterrenplan)

Minimaal aantal toezichthouders
Gezien de leden die deelnemen aan de lessen van
het SuperSpetters programma nog niet bekwaam
zijn om te zwemmen gelden daar andere eisen
dan voor de lessen van het Sterrenplan, omdat
ons inziens daar meer toezicht nodig is om de
veiligheid te kunnen waarborgen:
Superspetters:
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
• Per groep van maximaal 8 kinderen een
gediplomeerd zwemlesgever i.c.m. een geldige
VOG verklaring.

Diplomazwemmen

Zwemtraining

Waterpolotraining

Zwemwedstrijden

Waterpolowedstrijden

Training in
schoolproject

kader

van

Sterrenplan:
Deze lessen worden gegeven wanneer wij ook
gebruikmaken van het doelgroepenbad op
hetzelfde moment wanneer ook de zwemlessen
(Superspetters) worden gegeven. Daar zal een
toezichthouder aanwezig zijn zoals benoemd in dit
plan. De trainer/instructeur van het Sterrenplan
zal wel voldoen aan de volgende eis:
• Geldige VOG verklaring
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
• Per groep van maximaal 8 kinderen een
gediplomeerd zwemlesgever i.c.m. een geldige
VOG verklaring.
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
• 1 toezichthouder die in het bezit is van een
trainersdiploma, geldig EHBO diploma, en
geldige VOG verklaring.
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Alle toezichthouders van de vereniging zullen regelmatig (tijdens het seizoen één
maal per drie maanden tijdens het trainersoverleg van de desbetreffende afdeling)
bij elkaar komen om de toezichtsituatie te bespreken. Verder zullen we
voorafgaand aan het seizoen en tijdens de winterstop bij elkaar komen met alle
toezichthouders om de toezichtsituatie te bespreken en indien nodig te verbeteren
de verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de Wedstrijdzwemcommissie (WZC),
Waterpolocommissie (WPC) en Zwemopleidingencommissie (ZOC). In dit overleg
worden alle werkzaamheden, taken en verantwoordelijkheden besproken.
De volgende werkzaamheden behoren tot het takenpakket van de toezichthouders
□
□
□
□

□

□
□

Ontvangen van deelnemers
Verwijzen deelnemers naar de juiste kleedkamers
Het dirigeren en/of brengen van de deelnemers aan de activiteit naar de
zwembassin
Het in orde brengen van het bassin ten behoeve van de activiteit, hierbij
denkend
aan
het
ophangen
van
de
vlaggenlijn
voor
wedstrijdzwemtrainingen, het ophangen van doelen, lijnen erin of eruit
halen, hulpmiddelen ten behoeve van het training geven of het zwemles
geven.
Opruimen rond bassin en andere gebruikte ruimtes na activiteit (het
opruimen van de gebruikte materialen, zoals bedoelt bij het punt
hierboven).
Het geven van instructie/les
Tekenen presentielijst verantwoordelijke bij receptie

Toezichthouders dienen vijf minuten voor aanvang van de activiteit bij het bassin
aanwezig te zijn. Zonder toezichthouder mag het bassin en de ruimte daar omheen
niet worden betreden door deelnemers aan de activiteit.
Kwalitatief Toezicht:
Een toezichthouder heeft naar aanleiding van de gemaakte afspraken binnen de
vereniging de verantwoordelijkheid voor alle deelnemers aan de activiteit of een
gedeelte ervan.
Om zijn/haar taak goed uit te kunnen voeren dient de betreffende toezichthouder
jaarlijks een Toets Eigen Vaardigheid met goed gevolg af te leggen. Deze wordt
georganiseerd en gecoördineerd door het Recreatieoord De Warande.
Daarnaast dient elke toezichthouder te beschikken over één van de volgende
kwalificaties:
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Zwemleider A
Zwemleider A+
Zwemleider B
Zwem- of Polotrainer
Zwemonderwijzer
Zweminstructeur A (KNBRD)
Lesgever zwem ABC
Zwemmend Redden voor Zwembaden
Zweminstructeur (opleiding vanuit KNZB)
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Naast deze diploma’s dient minimaal één aanwezige toezichthouder in het bezit te
zijn van een geldig EHBO diploma.
Toezicht Algemeen:
Jaarlijks zal een controle plaatsvinden door de vereniging op het met goed gevolg
afleggen van de toets eigen vaardigheid. Resultaten van deze toets evenals kopieën
van diploma’s van de genoemde toezichthouders worden door OZ & PC De Warande
voor het begin van het seizoen(september) voor controle ter inzage aangeboden
aan het recreatieoord De Warande. Verder streeft OZ & PC De Warande er na om
toestemming van haar leden te krijgen om gevraagde documenten ter beschikking
te stellen aan recreatieoord de Warande. Indien hier, in lijn met de AVG richtlijnen
van OZ & PC De Warande, toestemming voor is, zullen deze beschikbaar gesteld
worden aan recreatieoord de Warande en gestuurd worden naar de daarvoor
verantwoordelijke persoon, op dit moment Mick Rutters.
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REGELS
VOOR
DEELNEMERS
OZ&PC DE WARANDE

EN

BEZOEKERS

VAN

ACTIVITEITEN

Gedurende de activiteiten van OZ & PC De Warande gelden er voor bezoekers en
deelnemers aan de activiteit een aantal regels;
Bezoekers en deelnemers dienen
toezichthouder(s) strikt op te volgen;

de

aanwijzingen/instructies

van

de

Bezoekers en deelnemers van de verenigingsactiviteiten mogen de zwemzaal pas
betreden als de toezichthouder van de betreffende activiteit in de zwemzaal
aanwezig is;
Deelnemers van de activiteit mogen 15 minuten voor aanvang van de activiteit de
kleedkamer betreden;
Deelnemers en bezoekers mogen de zwemzaal pas betreden bij aanvang van de
huurtijd;
Indien in het zwembad meerdere activiteiten van OZ & PC De Warande tegelijk
plaatsvinden zal er voor iedere activiteit minimaal één toezichthouder aanwezig
zijn;
Deelnemers en bezoekers dienen uiterlijk op de eindtijd van de activiteit het bad
en de zwemzaal te verlaten.
Indien de regels in het zwembad niet worden nageleefd zijn de toezichthouders
namens OZ & PC De Warande bevoegd om betrokken personen te verzoeken
onmiddellijk het zwembad te verlaten. Indien geen gehoor wordt gegeven aan dit
verzoek zal overleg plaatsvinden met de eerstverantwoordelijke van recreatieoord
de Warande. Eventueel kan deze besluiten om de politie in te schakelen.
BHV:
De handelswijze bij calamiteiten wordt beschreven in het BHV Plan van
recreatieoord de Warande. Elke toezichthouder namens (OZ & PC De Warande
) dient op de hoogte te zijn van de inhoud van dit plan. Een
(digitale) kopie van dit plan is verkrijgbaar bij het secretariaat van (OZ & PC De
Warande )
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Belangrijke telefoonnummers:
Recreatieoord de Warande algemeen
Politie Oosterhout
Noodnummer
Huisartsenpost

0162-489700
0900-8844
112
0162-435000

Telefoonnummers bestuursleden OZ & PC De Warande
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Voorzitter Waterpolo
Voorzitter Wedstrijdzwemmen
Voorzitter Zwemopleidingen

Evenementen coördinator

Hans Verstrepen
Judith Evers
Daphne
van
der
Kruijssenvacant
Han
HanegraafJeroen
Weterings
Mark Jansen
Kimberley
HuijskensMarjolein van der
Poel
Ramon de Bruijn

06 53390053
06 41665366
06 23247288
06
2950760706
52110967
06 16358817
06
3938679306
10371119
06 23914149

Eventuele wijzigingen in het bestuur zullen tijdig aan recreatieoord De Warande
doorgegeven worden.
Telefoonnummers toezichthouders
Wij streven er naar om ook de telefoonnummers van de bevoegde toezichthouders
te delen met recreatieoord De Warande.
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