Afspraken aanmelden en afmelden zwemwedstrijden.
In dit document informeren we de zwemmers en hun ouders/verzorgers over de werkwijze
van zwemvereniging Zeester-Meerval met betrekking tot het aan- en afmelden van
zwemwedstrijden.
Hierin staat uitgelegd welke consequenties het niet afmelden bij wedstrijden hebben voor de
zwemmer en de vereniging.

Deelname aan wedstrijden:
Deelname aan wedstrijden kan op twee manieren:
1) Automatisch inschrijving door je trainer
2) Persoonlijke aanmelding voor andere wedstrijden via het wedstrijdsecretariaat.
Vaste opstelling
De zwemmers hebben in de enquête aan kunnen geven aan welke circuitwedstrijden ze deel
willen nemen. Voor de onderstaande wedstrijden maakt de trainer de opstelling. Je hoeft als
zwemmer niets te doen om hier aan te kunnen deelnemen. De inschrijving wordt
automatisch verzorgd door het wedstrijdsecretariaat:
- Swimkick-Miniorencircuit
- Minioren-Juniorencircuit
- Junioren-Jeugd-Seniorencircuit
- Estafettes kampioenschappen
- Competitiewedstrijden
- Klassement
We streven ernaar om minstens 3 weken voor aanvang van de wedstrijd de
wedstrijdinformatie naar de zwemmers te hebben gestuurd. Voor kosten wedstrijden zie
bijlage met betrekking tot startgelden.
Op uitnodiging
Er zijn een aantal wedstrijden waar je, door je trainer of het wedstrijdsecretariaat, voor wordt
uitgenodigd. Dit kan onder meer zijn omdat je limieten hebt behaald voor deze wedstrijd, of
omdat je in een bepaalde groep traint. Het betreft hierbij onder meer de volgende
wedstrijden:
- Brabantse- en Nederlandse Kampioenschappen
Na het ontvangen van de uitnodiging dien je jezelf alsnog aan te melden voor deze wedstrijd.
Meld je jezelf niet of niet tijdig aan, dan kun je helaas niet deelnemen aan deze wedstrijd. Let
op: dit geldt ook voor Kampioenschappen.
Aanmelden kun je doen bij het wedstrijdsecretariaat. Bij deelname aan deze wedstrijden ben
je startgeld verschuldigd. De kosten voor deelname moet je overmaken op rekening van TC
Zwemmen Zeester-Meerval op rekening nummer: NL16 INGB 0000 7188 90.
Uitsluitend bij de Nederlandse Kampioenschappen betaalt de club jouw startgelden.
Op inschrijving
Naast deze wedstrijden die al vroegtijdig bekend zijn, staan er ook regelmatig andere
wedstrijden op de kalender. Houd hiervoor zelf regelmatig de wedstrijdkalender op de site in
de gaten. Het betreft hierbij onder meer de volgende wedstrijden:
- Swim Cup
- Limietwedstrijden
- Clubkampioenschappen
- Etc…
Aanmelden kan door je inschrijving door te geven bij het wedstrijdsecretariaat. Bij deelname
aan deze wedstrijden ben je startgeld verschuldigd.

Afmelden voor wedstrijden:
Afmelden voor wedstrijden doe je alleen in uitzonderlijke gevallen (bijv ziekte). Zaken als een
verjaardag of feestje vinden wij als vereniging geen gegronde reden om een wedstrijd af te
zeggen. Zeker wanneer het competitiewedstrijden gaan we er eigenlijk van uit dat
selectiezwemmers aanwezig zijn.
De wedstrijdkalender is voor het grootste deel bij aanvang van het seizoen al bekend. Je
weet dus al in september op welke data je het hele seizoen diverse wedstrijden zwemt. Niet
afmelden bij wedstrijden is wat ons betreft dan ook niet acceptabel.
Wanneer de club een boete krijgt omdat een zwemmer nalatig is geweest, zal de club deze
boete doorbelasten naar de betreffende zwemmer. Houd bij het afmelden voor wedstrijden
rekening met het volgende:
Afmelden
Zoals aangegeven weet je vaak al aan de start van het seizoen wanneer je een wedstrijd
hebt. Mocht je al vroegtijdig weten dat je, met een geldige reden, niet aanwezig kunt zijn,
meld je dan minstens 3 weken van tevoren af bij je trainer EN het wedstrijdsecretariaat.
Deze kan dan rekening houden met de inschrijving van deze wedstrijd.
Houd er rekening mee, dat met name een competitie-opstelling voor trainers vaak een hele
puzzel is om de snelste opstelling te vinden. Afmelding heeft dus ook consequenties voor
andere zwemmers en creëert veel extra werk. Afmelden dus minimaal 1,5 weken van
tevoren.
Vroegtijdig afmelden
Mocht je een uitnodiging krijgen en op dat moment pas weten dat je niet kunt, kan je tot 1,5
week voor de wedstrijd afmelden bij het wedstrijdsecretariaat. Krijgen we geen afmelding,
dan start je gewoon. Kom je niet opdagen wordt de opgelegde boete vanuit zwembond voor
betreffende zwemmer
Afmelden vanwege ziekte in week van wedstrijd
Mocht je onverhoopt in de week voor de wedstrijd ziek zijn, adviseren we om voor
woensdagavond de knoop door te hakken en afmelding aan wedstrijdsecretariaat door te
geven. Het wedstrijdsecretariaat kan dan kostenloos de afmelding verwerken. Maar we zijn
dan wel het inschrijfgeld kwijt. We ontvangen je afmelding dan ook graag zo spoedig
mogelijk. Eventueel zelf betaald startgeld krijgen wij als vereniging, en jij als zwemmer dus
ook niet retour. In de uitslag van de wedstrijd komt er de afkorting “afgem” achter je naam te
staan. Dit betekent dat je bent afgemeld.
Afmeldingen binnen 24 uur voor een wedstrijd
Indien je jezelf binnen 24 uur voor een wedstrijd nog afmeld, ontvangt de vereniging hiervoor
een boete van € 2,70 per wedstrijd. Deze boete zullen we doorbelasten naar de betreffende
zwemmer.
Meld je af bij het wedstrijdsecretariaat en de bij de betreffende wedstrijd aanwezige
trainer/coach (let op: dit kan een andere persoon zijn dan je eigen trainer). Afmelden bij de
coach kan binnen 24 uur, enkel telefonisch.
In de uitslag van de wedstrijd komt er de afkorting “NG” achter je naam te staan. Dit betekent
dat je Niet Gestart bent.

Niet afmelden
Indien je zonder afmelding niet aanwezig bent bij een wedstrijd, ontvangt de vereniging
hiervoor een boete van € 9,05 per start. Deze boete zullen we doorbelasten naar de
betreffende zwemmer.
Bij meerdere inschrijvingen per wedstrijd kan de hoogte van dit boete-bedrag aardig oplopen.
In de uitslag van de wedstrijd komt er de afkorting “NGZA” achter je naam te staan. Dit
betekent dat je Niet Gestart bent Zonder Afmelding.

