
Gegevens Trainersvereniging

Naam trainersvereniging: BWZ, Beroepsvereniging Weerbaarheid Zelfverdediging 

Contactpersoon: Tosca Hummeling

Adres: Tuinstraat 13

Postcode en plaats: 3511 VC Utrecht

telefoonnummer: 030-2300408

e-mailadres: info@bwz.nu

Wat staat uw vereniging voor en wat doet uw vereniging?

De BWZ stelt zich ten doel:
 Het bevorderen van maatschappelijke erkenning van vormen van weerbaarheid en

zelfverdediging volgens de visie van de BWZ. De BWZ verstaat onder ‘zelfverdediging en
weerbaarheid’ het zowel fysiek als mentaal weerstand bieden aan (mogelijke) vormen van
machtsmisbruik of grensoverschrijdend gedrag.

 Het waarborgen van de kwaliteit van docenten weerbaarheid en zelfverdediging.
 Het behartigen van de belangen van de leden

Wat doet de BWZ:  
 Vastleggen van beroepseisen en streven naar een wettelijke erkenning. 
 Ontwikkelen verbeteren en ondersteuen van opleidings-en bijscholingsmogelijkheden
 Op peil houden van de kwaliteit via bijscholingen, voorlichting en informatie geven op het

vakgebied. 
 Bevorderen en organiseren van contacten tussen vakdocenten.

Wat houdt een lidmaatschap in?

 Als lid kun je deelnemen aan de verschillende bijscholingen voor op peil houden, c.q. uitbreiden
van vakkennis.

 Je bent lid van het netwerk van vakdocenten, dus een mogelijkheid voor informatieoverdracht
tussen leden, eventueel via het secretariaat van de BWZ.

 Je kunt informatie over het vakgebied opvragen.
 Vakverzekering i.v.m. aansprakelijkheid via NFWS lidmaatschap.

Wat zijn de criteria voor een lidmaatschap?

De BWZ heeft verschillede doelgroepen, c.q. geledingen: 
 Wie voldoet aan de minimum kwaliteitseisen die voor de betreffende geleding is gesteld, kan zich

aanmelden als lid.
 Wie hiervoor in opleiding is, kan alvast gebruik maken van de diensten van de BWZ als

aspirantlid.
 Wie niet de benodigde papieren heeft, maar wel in aanmerking denkt te komen voor een

lidmaatschap, wordt beoordeeld door onze toetsingscommissie.

Hoe word je lid van uw vereniging? Wat zijn de contributiegelden?

Stuur een email met je adresgegevens naar info@bwz.nu of stuur je adresgegevens naar het
secretariaat: Amalia van Anhaltstraat 30, 5616 BH Eindhoven 

Contributie:
€34,03 aspirantlid en bijstandsniveau €56,72 inkomen tot €1588 per maand
€45,38 inkomen tot €900 per maand €68,06 inkomen boven €1588 per maand
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