
Afdeling Gezinsbond Herentals 

Info en afspraken ZWEMLESSEN

Gezinsbond Herentals organiseert 

• Zwemlessen van watergewenning tot zwembrevet (schoolslag) voor kinderen 
vanaf 3,5 jaar.

• Zwemlessen op zondagvoormiddagen buiten de schoolvakanties, in zwembad 't 
Netepark.

• 3 reeksen per schooljaar (Herfst, Winter, Lente)
• 9 verschillende niveaugroepen van 6 à 8 kinderen onder leiding van 1 of 2 

monitoren.

Lidmaatschap en wachtlijst

Enkel leden van de Gezinsbond kunnen hun kind inschrijven voor onze zwemlessen én
wachtlijst. Wie geen lid meer is verliest zijn plaats op de wacht- of deelnemerslijst.
Leden van afdeling Herentals krijgen voorrang op de wachtlijst.

Het is elke reeks opnieuw afwachten hoeveel en welke plaatsen precies vrijkomen. 
Door onze verantwoordelijke(n) wordt bepaald welke kinderen hiervoor in aanmerking
komen. Hierbij wordt rekeningen gehouden met hun plaats op de wachtlijst, maar ook
met de leeftijd en/of ervaring die best aansluit bij de vrijgekomen plaatsen.
We laten bv. niet elke reeks een groepje echte beginnertjes (watergewenning, -4 jaar)
starten.

Lidmaatschap Gezinssport Vlaanderen

Het lidmaatschap (7 euro) wordt eenmalig aangerekend als voorschot en instapkost 
voor de start van een eerste reeks. 

Zo kunnen we tijdig het lidmaatschap van Gezinssport Vlaanderen in orde brengen en 
zijn onze deelnemers verzekerd vanaf de start van de zwemlessen.

Bij de volgende reeks(en) hoeft dit niet meer afzonderlijk betaald te worden. Wij 
zorgen dan zelf voor de vernieuwing van het lidmaatschap.

Deelnameprijs per lessenreeks

De prijs per lessenreeks wordt berekend aan 4,30 euro per geplande les.
(= gelijklopend met tarief zwemlessen via Stad Herentals)
De prijs per lessenreeks is in z'n geheel te betalen, ook voor wie niet altijd aanwezig 
kan zijn.

Een eenmalige les die door ons wordt geannuleerd (door onvoorziene afwezigheid van 
monitoren of andere omstandigheden) wordt niet terugbetaald.



Als door omstandigheden meer dan één les van een reeks door ons geannuleerd 
wordt, dan voorzien we wel een terugbetaling (4,30/les).

We willen ook rekening houden met medische omstandigheden (langdurig ziek, 
operatie, breuk...) waardoor meer dan één opeenvolgende les gemist moet worden. 
Meld dit + bezorg een doktersattest aan onze verantwoordelijke en we voorzien een 
terugbetaling.

Er zijn geen kortingen voorzien.
Mensen met een Vrijetijdspas kunnen via de Sportdienst/Stad Herentals aan sterk 
verminderd tarief zwemlessen volgen (niet via de Gezinsbond).

Inbegrepen in onze deelnameprijs:
 Toegang tot het Netepark (op lesdagen)
 Begeleiding door onze monitoren (1 of 2 per groepje van 6 à 8 kinderen)
 Lidmaatschap/Verzekering Gezinssportfederatie (Gezinssport Vlaanderen)
 Oefenabonnement Netepark (enkel te gebruiken voor het kind in kwestie en 

tijdens de periode van de lessenreeks) (Aanvragen en betalen van waarborg via
kassa Netepark)

Overzicht niveaugroepen

Elke reeks verdelen we onze zwemmers en monitoren over 9 niveaugroepen.
We delen eerst onze bestaande leden in volgen hun niveau en vullen dan vrijgekomen 
plaatsen aan met nieuwe deelnemers van de wachtlijst. Om de twee reeksen start een
volledig nieuw beginnersgroepje.

Een overzicht van de (mogelijke) niveaugroepen :

C Start Watergewenning (3,5 à 4 jaar) 

C+ Vervolg Watergewenning (4 jaar)

CC Drijvers (4+)

CCC Kikkers (4 à 5 jaar)

B Schoolslag 1 (5+)

BB Schoolslag 2

BBB Schoolslag 3 (+ ook al oefenen in het diepe)

A Schoolslag in het diepe (doel brevet 25/50m schoolslag)

AA Vervolg (doel brevet 50/100m schoolslag)

AAA Gevorderden (doel brevet 100/200/400m schoolslag)

C = in het ondiepe gedeelte van het doelgroepenbad
B = in het iets diepere gedeelte van het doelgroepenbad
A = in een baan van het wedstrijdbad (diep)


