
 	  

ZWEMVANGNETREGELING 

BEKNOPTE 
PUBLIEKSVERSIE 

Art. 1  Begripsomschrijving  
1. Aanvrager: de ouder/verzorger, voogd of een door SportService Zwolle/Jeugdsportfonds erkende 

intermediair die op grond van deze regeling een aanvraag voor vangnet zweminstructie indient 
ten behoeve van een begunstigde.  

2. Begunstigde: het kind ten behoeve van wie de aanvraag vangnet zweminstructie wordt ingediend.  
3. Zweminstructie A/B: het pakket zwemlessen dat moet leiden tot het behalen van het zwemdiploma 

A respectievelijk B.  

Art. 2  Doel  
Deelname aan zwemlessen en het daarmee behalen van tenminste het zwemdiploma A, en indien van 
toepassing het zwemdiploma B, mogelijk maken voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar uit gezinnen met 
een inkomen lager dan 110 procent van het minimuminkomen.  
 

Art. 3  Criteria  
Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:  

1. De aanvraag wordt gedaan ten behoeve van een begunstigde van min. 7 en max. 12 jaar oud;  
2. De begunstigde is inwoner van de gemeente Zwolle;  
3. Het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en zijn of haar partner) van de 

begunstigde bedraagt maximaal 110% van het wettelijk minimum inkomen. 
 

Art. 4  Methodiek  
1. Het vangnet betreft een voorziening die er in voorziet dat kinderen uit de doelgroep gratis kunnen 

deelnemen aan zweminstructie ten behoeve van het behalen van het zwemdiploma A en/of B.  
2. Andere kosten dan de kosten van de zweminstructie en diplomazwemmen (zoals kosten voor 

zwemkleding, vervoer naar en van het zwembad etc.) zijn niet begrepen in deze voorziening en 
komen voor rekening van (de ouder/verzorger van) de begunstigde zelf.  
 

 ZWEMINSTRUCTIE 

Art. 5  De aanvraag  
1. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend.  
2. SportService Zwolle is belast met de beoordeling van de aanvragen en het op grond daarvan toekennen of afwijzen van het 

beroep op deze regeling.  
3. Een beroep op deze vangnetregeling geschiedt schriftelijk door middel van het indienen van een daartoe bestemd volledig 

ingevuld aanvraagformulier. Aanvraagformulieren dienen te worden ingediend bij SportService Zwolle.  

Art. 6  Wachtlijst  
In het geval dat het maximum aantal te plaatsen begunstigden is bereikt, worden de overige of nieuwe aanvragen op een wachtlijst 
geplaatst tot het tijdstip dat het aantal begunstigden minder is dan het maximum voor het betreffende kalenderjaar.  

Art. 8  Weigeringsgronden  
De aanvraag op basis van deze regeling kan worden geweigerd indien:  

1. De aanvraag niet in het belang dan wel in strijd is met de doelstelling van deze regeling als geformuleerd in artikel 2. 
2. Niet wordt voldaan aan de algemene criteria als gesteld in artikel 3 en de overige criteria zoals vermeld in deze regeling.  


