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 Erkenning NPZ-NRZ; Aquarijn heeft ook voor 2017 de erkenning  

ontvangen als zijnde een erkend Opleidings- en Exameninstituut Nationale 

Zwemdiploma’s. Dit zal echter de laatste keer zijn. Het NPZ-NRZ gaat over naar 

een ander soort erkenning, de Licentie Zwem-ABC. Dit betekent voor de leden 

van de commissie Opleidingen veel extra werk. Naast de reguliere vergaderingen 

zijn er extra vergaderingen ingepland speciaal voor de Licentie Zwem-ABC. Dit 

komt doordat de regels wat ‘strenger’ zijn en je van alles moet archiveren en/of 

overleggen. Iets wat je in het verleden niet deed. Kortom best een flink pak werk 

voor de commissieleden Alice, Ellen, Joyce, Leonie, Gerrit-Jan en Theo.  

 

 Gebruik kleedkamer; We willen je er nogmaals op wijzen dat gemengde gezelschappen,  

moeder en zoon of vader en dochter, gebruik dienen te maken van de kleedhokjes. De kleedkamer 

wordt ook gebruikt door oudere leden van Aquarijn. Zij zitten er niet op te wachten dat een vader in 

de dameskleedkamer zit of andersom, een moeder in de herenkleedkamer.  

Dit is ook al meerdere keren aangegeven aan Merwestein.  

 

 Afmelden voor zwemles; Bij voorkeur afmelden via het mailadres: opleidingen@aquarijn.nl Dit  

geldt voor zowel ABC als voor Zwemvaardigheid. Afmeldingen op de dag zelf kunnen het beste  

telefonisch worden doorgegeven: 030 606 20 30.  Voor de zaterdagmorgen is een mobiel 

telefoonnummer beschikbaar: 06 51 07 32 67. Je kunt vanaf 7.30 uur, bellen, SMS’en of een app-je 

sturen. Let op; Gebruik dit telefoonnummer ALLEEN ALS JE OP ZATERDAGMORGEN je kind(eren) 

wilt afmelden. Op andere berichten en berichten die op andere dagen van de week binnenkomen 

kan/zal niet worden gereageerd! 

 

 Facebookpagina Opleidingen; Wist je dat Aquarijn Opleidingen ook een eigen  

facebookpagina heeft. Like onze facebookpagina; Aquarijn Opleidingen (sportclub)! 

Momenteel hebben we bijna 100 likes. Het aantal leden bij Opleidingen ligt rond 250. Dus 

nog niet alle (ouders van) leden hebben Aquarijn Opleidingen geliked. Misschien toch eens 

doen? Er staan regelmatig berichten op en leuke foto’s .  

 

 Aquarijn en Sponsorkliks; Bestel je wel eens iets online? Zo ja, wist je dat je daar Aquarijn 

 mee kunt steunen? Als je besteld via Sponsorkliks ontvangt Aquarijn een percentage van het door 

jouw besteedde bedrag of een vast bedrag per bestelling. Je kunt via Sponsorkliks bestellen bij meer 

dan honderd online winkels, waaronder bekenden als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com. Ook 

als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt 

Aquarijn daar geld voor. En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra! 

Van belang is wel dat je via SponsorKliks besteld. Kijk op de starpagina van www.aquarijn.eu  
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 Agenda Opleidingen; 

 

WOENSDAG 1 MAART  

VAN 18.00 TOT 19.00 UUR 
  

Vrij zwemmen in het golfslagbad voor  

alle leden van Aquarijn Opleidingen  

en hun gezinsleden.   

Dus mama’s, papa’s,   

broers en zussen.  

Er is toezicht door  

 lesgevers van Opleidingen 

  

25  februari t/m  

                    3 maart Vakantie, dus geen lessen. Let op: zaterdag 4 maart WEL les! 

1 maart Familiezwemmen, 18.00 tot 19.00 uur in het golfslagbad. 

                                     Voor leden van Opleidingen en hun gezinsleden! 

8 en 11 maart Laatste beoordeling Zwemvaardigheid tijdens de les en 

                             tevens kijkles Zwemvaardigheid 

15 maart Diplomageld Zwemvaardigheid betalen bij Leonie tussen 18.00 en 19.30 uur 

15, 17 en 18 maart ABC kijklessen en proef zwemmen tijdens de les en betalen diplomageld, € 

8,00. 

25 maart Afzwemmen  ABC in het doelgroepenbad van 13.15 tot 15.00 uur 

25 maart Afzwemmen Zwemvaardigheid in het doelgroepenbad van 15.00 tot 18.00 

uur 

 


