
 

 
 

Aanvraag deelname regeling zwemvangnet  
 
 
Met dit formulier kunt u een verzoek indienen om gebruik te mogen maken van de vangnetregeling 
zweminstructie. Wilt u eerst de toelichting goed doorlezen? Er gelden namelijk voorwaarden om 

gebruik te kunnen maken van de vangnetregeling.  
 
De vangnetregeling maakt het mogelijk dat kinderen van 5 tot en met 12 jaar uit huishoudens met 
een laag inkomen zwemlessen kunnen volgen. Zo kunnen zij hun zwemdiploma A (en eventueel B) 
behalen. De zwemlessen zijn gratis en worden verzorgd door Hogeschool Windesheim. De 
zwemlessen vinden plaats in het zwembad van On Campus, Campus 2-6, 8017 CA te Zwolle. 

 
Voorwaarden 

Voor deelname aan de vangnetregeling komen in aanmerking: 
• Kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar;  
• Deze kinderen maken deel uit van een huishouden met een inkomen tot maximaal 110% van 

de van toepassing zijnde bijstandsnorm. 
 

Overige voorwaarden: 
• De regeling geldt alleen voor het opleiden voor zwemdiploma A en/of B; 
• Deelname aan de regeling is eenmalig; 
• Vervoer van en naar het zwembad, de organisatie daarvan en/of eventuele bijbehorende kosten 

vallen niet onder deze regeling en komen niet voor vergoeding in aanmerking. 
 
De aanvraagprocedure 

1. Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend. 
2. SportService Zwolle is belast met de beoordeling van de aanvragen en de beslissing op de 

aanvraag. 

3. De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend. 
4. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen. 
5. Aanvragen worden naar volgorde van ontvangst behandeld. 

6. Een aanvraag op grond van deze regeling kan slechts één maal per kind gedaan worden voor 
zweminstructie A en één maal voor zweminstructie B. 

7. De aanvragen voor zweminstructie A en zweminstructie B moeten afzonderlijk worden 
ingediend. 

8. Het is SportService Zwolle toegestaan (aanvullende) inkomensgegevens van de 
ouders/verzorgers (of ouder/verzorger en partner) van de begunstigde op te vragen. 

9. De aanvrager ontvangt binnen 8 weken schriftelijk een besluit op de aanvraag. 

10. Als de aanvraag wordt toegekend, bevat het toekenningsbesluit informatie over de datum 
waarop het kind aanvangt met de zwemles en op welke dag(en) en tijdstip(pen) het kind is 
ingedeeld.  

11. Het toekenningsbesluit dient als bewijs van deelname en moet bij de eerste zwemles worden 
overhandigd aan de zweminstructeur. 

 
De verantwoordelijkheid van het zwemvangnet begint bij het betreden van het zwembad na de 

douches en eindigt op het moment dat ze de douches weer betreden. Hier tekent u ook voor.  
 
Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de aanvraag kunt u contact opnemen met: 
 
SportService Zwolle 
t.a.v. Zwemvangnet 

Tel: 038-423 66 86 
E-mail: zwemvangnet@sportservicezwolle.nl  
 
Wilt u dit formulier volledig invullen, ondertekenen en met de gevraagde bewijsstukken opsturen? 
Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. 
 

U kunt uw aanvraag opsturen naar: 

SportService Zwolle 
t.a.v. Zwemvangnet 
Stadionplein 23 
8025 CP Zwolle 
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                                           Gegevens aanvrager Gegevens partner 

Voorletters & achternaam 
 

  

Adres 

 

  

Postcode/ Woonplaats 
 

  

Burgerservicenummer 
 

  

E-mail 
 

  

Telefoonnummer 
 

  

Gegevens kind 

Voornaam & achternaam 
 

 

Geboortedatum 

 

 

Burgerservicenummer 
 

 

Geslacht   Mannelijk                            Vrouwelijk 

Naam school 
 

 

Schooltijd woensdag & vrijdag  
 

 

Sport uw kind via het 
Jeugdsportfonds?  

  Ja, bij welke vereniging? ……………………………………………………………………………. 
  Nee 

Zwemles diploma A/B 

Aanvraag t.b.v.  Instructie zwemdiploma A   
 Instructie zwemdiploma B 

Invullen voor aanvraag instructie 
zwemdiploma B 

Zwemdiploma A behaald op datum: 
Zwembad/zwemschool waar diploma A is behaald 
Naam: 

Plaats: 

Bijzonderheden: (bijvoorbeeld 
beperking/aandoening, ander 
kind reeds zwemmen binnen 
zwemvangnet. Dit is van belang 

om zo goed mogelijk 
zwemonderwijs te geven.) 

 
 
 

Graag onderstaande documenten bijvoegen bij de aanvraag: 

-> Een kopie van de laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie meesturen; van uzelf en uw  

     eventuele partner. 

-> Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of vreemdelingendocument) van uw  

      kind.  

Wilt u hier het inkomen van u en uw eventuele partner in de maand voorafgaand aan de aanvraag 

opgeven?  

  Participatiewet/loaw/loaz-uitkering:     €___________________ 

  Inkomen uit arbeid:      €___________________ 

  Ziektewet, WAO, Wajong, WAO of WIA:    €___________________ 

  Overige inkomsten (bijv.: eigen vermogen)    €___________________ 

 
N.b.: Deze inkomensgegevens zijn nodig om te toetsen of u in aanmerking komt voor de regeling. 
De gegevens kunnen opgevraagd worden door de Gemeente Zwolle en worden bewaard zolang uw 
kind gebruik maakt van de zwemregeling. Daarnaast geven wij uw kind gegevens af aan het 

zwembad waar uw kind via de zwemvangnetregeling gaat zwemmen (voor+ achternaam, 

geboortedatum en eventuele bijzonderheden) Ook ontvangt het zwembad zodra uw kind start uw 
telefoonnummer en emailadres ingeval van nood. Met ondertekening verklaart u akkoord te gaan 
met de voorwaarden van de vangnetregeling. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld op (datum): ___________________________ 
 

Naam aanvrager:    ___________________________ 
 
Handtekening aanvrager:   ___________________________ 


