
 
 

 

 1e Kwartaalblad 2022 

De Watervriendjes ! 
 

 
Het team van lesgevers. 

 

 

 

 

 

 

 



Zwem- en recreatievereniging Watervrienden Rotterdam. 
 

 Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. 
 Opgericht op 1 april 1936. 
 K.v.K. te Rotterdam nr. 40342872. 
 Internet: www.watervriendenrotterdam.nl. 
 E-mail: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Vertrouwenspersoon: : Cobie Tukker de Hoog. 

                                                Tel: 06-41827238 bellen, Whatsapp of 
                                                E-mail: cobie58@hotmail.com. 
 
Bestuur: 
 

 Secretaris: Paul de Jongh.                             Tel: 06-18132118 
 Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker.       Tel: 06-81178798 
 Voorzitter: Cobie Tukker de Hoog.                       Tel: 06-41827238 

 
Informatie: 

 Info voor nieuwe leden, via: www.watervriendenrotterdam.nl. of 
           info@watervriendenrotterdam.nl. 

 Inschrijven voor de zwemles, kan direct in het zwembad op maandagavond 
van 18.00 uur tot 18.15 uur of na 20.00 uur tot 21.00 uur.        

  Of via de website: www.watervriendenrotterdam.nl.                                     
Bij inschrijving dient u  €10,00 inschrijfgeld zelf over te maken op:                
IBAN: NL 64 INGB 0000 767787.                                                                       
Het kan voorkomen dat wij een wachtlijst hanteren, dit is afhankelijk van het 
aantal aanmeldingen die wij hebben.                                                                                        
U krijgt een Whatsapp zodra de inschrijving definitief is.  

 De betalingen gaan via een maandelijkse machtiging die rond de 23e van uw 
rekening word afgeschreven. Op dit moment € 350,-- p.j. ( 10 termijnen van 
35,-- p.m. ) Wij werken ook met een gezin korting systeem, 10 % korting bij 
een 2e kind uit het gezin en 20 % korting bij een 3e kind uit het gezin. 

 Opzegging van het lidmaatschap: voor de 23e van de maand is                  
 1 kalendermaand. Opzeggen via: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Info over de wachtlijst en ziekmelden, Whatsapp. Cobie: 06-41827238. 
 Info betreft leerlingvolgsysteem: Bel of App Cobie Tukker: 06-41827238. 
 Testen van kinderen naar een volgend badje: Cobie Tukker. 
 Oproepen van nieuwe leden: Cobie Tukker. 
 Betalingen: Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker: 06-81178798. 

 
 
 
 



Verjaardagen  

 

januari:  1- Roya 

             11- Nishu 

             16- Joep 

             18- Pascal 

             20-Fatma 

             28- Samuël  

    

Februari:  2- Mint 

                 3- Juf Cobie 

                 3- Thao Vy 

                 4- Carmen 

                14- Ecrin 

                24- Mohammed E. A.  

        

Maart:     5- Yaël 

               11- Sjoerd 

               12- Danial 

               16- Otte 

               16- Nadir 

               19- Jack W. 

               23- Filip 

               25- Vincent 

               30- Auke 

 



      1e kwartaal 2022 planning, afhankelijk van de protocollen: 

 

3 januari: Schoolvakantie en zwembad gesloten door coronaregels. 
 

9 januari: We zijn tijdelijk begonnen de zwemlessen op zondag te houden 
van 11.30 tot 12.15 uur ( zolang de Lock-down is) We hopen snel weer op  
de vertrouwde maandagavond te kunnen herstarten. 
 
16 januari: Laatste zondag zwemles. We gaan verder weer op 
maandagavond. ( 17 januari NIET) 
 
24 januari:  1e zwemles weer op de maandagavond. 
 

28 Februari: Voorjaarsvakantie zwemlessen gaan wel door! 
 
 

Hoe de verder planning gaat verlopen?????? 
 
Echt geen idee !!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 

Kwartaalblad en de website: 
 
 Wij zouden het heel leuk vinden als er ouders en/of kinderen een stukje op onze 

website zouden willen zetten. Ook mogen de kinderen iets schrijven en/of tekenen voor 
het volgende kwartaalblad. Ik ga ze dan in het volgende kwartaalblad verwerken.  

 Internet: www.watervriendenrotterdam.nl. 
 Mail voor het kwartaalblad: cobie58@hotmail.com 
 
Ik wil graag het kwartaalblad gaan uitbreiden met leuke dingen, ook van de kinderen.  
Dus kids zet hem op. 

 

 

 
 
 
 



        Gelukkig hebben we op Zondag 12 december na 
          veel regelen toch diploma kunnen zwemmen.   
 
 

Het was ook voor ons even wennen om op zondag te gaan zwemmen. 
We waren heel blij dat we van het Sportbedrijf de gelegenheid hebben gekregen  
om de kinderen die er aan toe waren diploma te kunnen laten zwemmen. 
Zoals iedereen van ons bekend is maken wij er altijd een feestje van. 
Helaas mochten er geen ouders kijken. Daarom hebben we besloten om aan de  
ouders toestemming te vragen om foto’s en filmpjes op mijn ( Cobie) telefoon te  
maken. Alle ouders hebben hier toestemming voor gegeven. De foto’s en filmpjes  
heb ik (Cobie) uitgezocht en zoveel mogelijk naar iedere ouder van het kind  
doorgestuurd via de whatsapp. Zoals op bijgevoegde foto’s ook is te zien was het  
buiten ook een feestje. Confetti en spandoeken. Grandioos voor de kinderen maar  
ook voor ons om te zien dat het gewaardeerd werd. 
 
Onderstaande kinderen hebben hun Zwemdiploma gehaald:  
 
9 kinderen voor het A-diploma:  Nora        Keano        Polly                
Elif-Tanem       Erin        Stella        Maysa       Imme        Kyan  
 

8 kinderen voor het B-diploma:  Jayson      Hailie         Naz                        
 Joep         Filip         Nora P.           Iyad          Gioia 
      

3 kinderen voor het C-diploma: Lise        Fitz       Jaouad 
 

Allemaal heel hartelijk Gefeliciteerd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

                                
 
 
 



         

 

Wanneer ben je zwemveilig:  
 
Zwemdiploma A gehaald: Je beheerst dan de basisvaardigheden voor een 
zwembad zonder attracties. 

Zwemdiploma B gehaald: Je beheerst dan de vaardigheden voor een 
stroomversnelling, zwembad met attracties, zoals een (rustige wildwaterbaan) 
glijbaan en een golfslagbassin. 

Zwemdiploma C gehaald: Je beheerst dan de vaardigheden voor een zwembad 
met attracties en in open water zonder stroming of grote golfslag, zoals 
recreatieplassen en bredere sloten/vaarten. Ook de wat wildere 
wildwaterbaden zijn te doen.  (behalve in de zee).  

 

Dus ouders laat uw kind minimaal doorgaan voor het C diploma.                 
 

 
    

 



De contributie voor 2022: 

 

De contributie bedragen van de Watervrienden Rotterdam zijn bij de Zwemcontributie 
hetzelfde gebleven. Bij de Kaderleden en het Diplomazwemmen licht verlaagd ten opzichte 
van 2021. 

Zwemcontributie € 350,-* 

Kaderleden € 12,- 

Inschrijfgeld € 10,- 

Diplomazwemmen € 15,-** 

* Gezinsledenkorting. Dit betekent dat een 2e lid binnen het gezin 10% korting ontvangt op 
de contributie en bij een 3e lid binnen het gezin 20% korting. Bij 4e of meer leden blijft het de 
20% korting. 

** Als uw kind in aanmerking komt voor het Diplomazwemmen krijgt u een 
Tikkie/Betaalverzoek om dit bedrag te voldoen. 

De contributie wordt maandelijks (in 10 keer) via automatische incasso geïncasseerd.  

Afschrijving zal plaatsvinden in 10 termijnen rond de 23e van elke maand (alle maanden met 
uitzondering van Januari en Juli). 

Bij het niet kunnen incasseren zal een Tikkie/Betaalverzoek gedaan worden, om dit 
alsnog te voldoen vóór de aankomende zwemles. Mocht dit niet voldaan zijn, zal het lid 
geweigerd worden voor de zwemles. 

Bij aanmelding van een nieuw lidmaatschap via het inschrijfformulier zal u een 
Tikkie/Betaalverzoek ontvangen om de € 10,00 inschrijfgeld te voldoen. Zodra dit voldaan is 
krijgt u bericht of uw kind gelijk kan komen zwemmen of dat het eerst op de wachtlijst komt. 

Leden die al een machtiging hebben getekend, hoeven deze niet opnieuw te tekenen. 

Mochten uw gegevens (mobiele nummer, adres en/of rekeningnummer veranderd zijn, laat 
dit dan even weten. Via WhatsApp krijgt u vaak informatie en/of een Tikkie/Betaalverzoek. 
Mocht u twijfelen of wij uw goede gegevens hebben, neem dan contact op met Cobie 
Tukker of met mij. 

 

Met vriendelijke groet, 

Nathalie de Jonghe - Tukker 

Penningmeester van Watervrienden Rotterdam 

Penningmeester@watervriendenrotterdam.nl 06 811 78 798 


