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Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten georganiseerd door de Activiteiten 

Commissie (AC) buiten het zwembad. 

 

1. Gedrag begeleidende vrijwilligers 

1. Voor zover deze van toepassing is in situaties buiten het zwembad, wordt de gedragscode van 

zwemvereniging De Watervrienden Assen gehanteerd. 

2. De begeleidende vrijwilligers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de kinderen 

zich veilig voelen en plezier kunnen hebben, door zichtbaar te zijn en consequent de regels te 

handhaven. 

3. Bij iedere activiteit zijn vrijwilligers van minimaal 18 jaar en met VOG aanwezig, eventueel 

aangevuld met andere vrijwilligers. 

4. Bij meerdaagse activiteiten zoals het kamp is een gecertificeerde EHBO’er aanwezig. 

 

2. Opgave door deelnemer danwel ouder/verzorger 

1. Voor iedere activiteit wordt op de website een opgaveformulier online gezet. We verwachten 

dat alle deelnemers zich opgeven. 

2. Extra deelnemers die niet zijn opgegeven kunnen worden geweigerd. Wanneer zij in overleg 

alsnog worden toegelaten, wordt ouders gevraagd om ter plaatste mondeling akkoord te 

geven voor deze voorwaarden en eventueel toestemming om foto’s te publiceren. 

 

3. Betalingen 

1. Voor iedere deelnemer moet voorafgaand aan de activiteit het gevraagde bedrag zijn 

overgemaakt naar ZV De Watervrienden Assen, IBAN: NL52INGB0003849693 onder 

vermelding van de op de website gegeven code en de naam van de deelnemer(s).  

2. Bij een afmelding naar activiteiten@watervrienden-assen.nl minimaal 24 uur van tevoren 

wordt het geld teruggestort. 

 

4. Tijdens de activiteit 

1. Iedere deelnemer moet zowel worden aangemeld bij het brengen als worden afgemeld bij het 

ophalen. 

2. Bij oudere, maar minderjarige deelnemers die zelfstandig komen of gaan horen wij dit graag 

vooraf van ouders. 

3. Bij activiteiten met een centraal verzamelpunt wordt tot maximaal 10 minuten na aanvangstijd 

gewacht op eventuele laatkomers. 

4. Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich houden aan de aanwijzingen van de begeleidende 

vrijwilligers.  

5. Mocht het tijdens een activiteit onverhoopt voorkomen dat een kind schade toebrengt 

(bedoeld of onbedoeld) aan (eigendommen van) derden (lichamelijk letsel, schade aan 

accommodatie, vervoersmiddelen, musea etc.), dan zullen de hieruit voortvloeiende kosten 

verhaald worden op ouder(s)/verzorger(s).  

6. Bij alle incidenten waarin dit regelement niet voorziet, beslissen de begeleidende vrijwilligers 

over eventuele consequenties. 
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