
Gegevens Trainersvereniging

Naam trainersvereniging: NVVZT, Nederlandse Vereniging van Zwemsport en Trainers

Contactpersoon: R. Dekker

Adres: Reiger 72

Postcode en plaats: 8103 AX Raalte

telefoonnummer: 0572-354894

Wat staat uw vereniging voor en wat doet uw vereniging?

Doelstelling:
 Het behartigen van de belangen van de zwemsporttrain(st)ers, in alle taken van de zwemsport,

die als vrijwilliger of eventueel beroepsmatig, in de zwemsport werkzaam zijn.
 Het bevorderen van de zwemsport in het algemeen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
 Bescherming te bieden aan het behoud van de waarde van het diploma, de licentie en het beroep.
 Behulpzaam te zijn bij geschillen tussen leden onderling en/of derden.
 Te participeren in de vakopleidingen en de sporttechnische vorming der leden.
 Het organiseren van applicatiecursussen, waarbij algemene en specifieke vakopleidingen hand in

hand gaan.
 Het bevorderen van en adviseren tot het aantrekken en aanstellen van vakbekwaam en

gediplomeerd kader binnen de vereniging en andere instanties die zich met training en/of
coaching bezig houden.

 Gevraagd en ongevraagd advies te geven aan beleidsbepalende instanties.
 Het stimuleren van research en het verstrekken van daaruit voortvloeiende informatie aan de

leden.
 De kontakten met de KNZB en andere instanties in stand te houden en uit te breiden
 Een centraal informatiepunt, als vraagbaak voor trainers, in stand te houden en de publieke opinie

betreffende de zwemsport en de waarde van de sport in het kader van de lichamelijke vorming
positief te beïnvloeden. 

Wat houdt een lidmaatschap in?

 Leden ontvangen gratis het blad ‘Motivatie’ dat vier maal per jaar verschijnt, de inhoud wordt
gevormd door technische artikelen en zaken die de sport in het algemeen en de zwemsport in het
bijzonder betreffen. 

 De NVVZT is aangesloten bij de NFWS, de ondersteuningsfaciliteiten hiervan zijn: het verstrekken
van subsidies voor applicatiecursussen, hierdoor kunnen onze leden tegen redelijke bedragen
deelnemen aan bijeenkomsten. Organisatorische ondersteuning bij het 

tot stand komen van de applicatiebijeenkomsten. De algemene belangenbehartiging van het 
      sportkader. Het adviseren van de individuele leden van de NVVZT op juridisch gebied. 

Wat zijn de criteria voor een lidmaatschap?

Criteria voor leden:
 in het bezit van een erkend diploma op het gebied van de training in één der takken van de

zwemsport
 niet in het bezit van een dergelijk diploma, maar waaraan door de KNZB via de licentiecommissie

een licentie is verstrekt op basis van ervaring, het volgen van trainersbijeenkomsten en/of
applicatiecursussen



Criteria voor aspirant-leden:
 in opleiding zijn voor een erkend diploma in één der zwemsporttakken,
 werkzaam zijn als hulptrainer en/of hulpcoach bij een zwemvereniging of een andere zich op het

terrein van de zwemsport bewegende instantie en die (nog) niet in aanmerking komen voor het
gewone lidmaatschap.

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

 Aanmelding kan door inzending van het aanmeldingsformulier aan onze ledenadministratie. Na
ontvangst van uw contributie wordt u als lid ingeschreven.

 De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
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