
Jaarverslag Opleidingen 2020

Hier het jaarverslag van opleidingen van het seizoen 2020.
Uiteraard hoef ik niemand meer te vertellen dat het zwemseizoen afgelopen jaar erg raar is verlopen door de
wereldwijde Corona uitbraak. Toch hebben we afgelopen jaar ondanks dit virus het nodige kunnen bereiken en
afronden!  Het belangrijkste wat we naar mijn inziens gerealiseerd hebben is dat we met vlag en wimpel door de
drie jaarlijkse audit van het NRZ zijn gekomen. Dit houdt in dat wij als OEZA weer gecertificeerd zijn voor het
geven van zwemles volgens het officiële zwem ABC richtlijnen, zoals gesteld is door de Nationale Raad
Zwemvaardigheid.
Om aan deze eisen te blijven voldoen zullen wij elk jaar moeten blijven zorgen dat wij de noodzakelijke eigen
interne controles uitvoeren en dat onze kaderleden goed opgeleid blijven.
Komend jaar wordt het opleidingsprogramma voor het opleiden van het kader gecontinueerd, ook proberen wij
voor de kaderleden hier steeds meer structuur in aan te brengen.

Cursus elementair zwemmen niveau 2
Zoals reeds in het vorig jaarverslag kort vermeld is er begin vorig jaar gestart met een niveau 2 opleiding welke
wij volledig in ons thuisbad georganiseerd hebben.
Ondanks de uitbraak van Corona hebben alle kandidaten alsnog hun praktijkgedeelte kunnen afronden. Zij
hadden hiervoor vanuit de KNZB uiteraard uitstel gekregen. En hebben dit in het najaar alsnog kunnen afronden.

Cursus elementair zwemmen niveau 3
Zoals in het jaarverslag van 2019  reeds was gemeld, stond er voor dit jaar geen niveau 3 opleiding op het
programma.

Klokkers en juryleden
Klokkers en Jurycursussen zijn door Corona niet doorgegaan, er zijn dus geen klokkers opgeleid. Voor dit is jaar
is het afwachten of dit wel door kan gaan.  We hopen dat er toch enkele ouders bereid zijn tot het volgen van een
cursus.

Cursus zwemtechniek voor volwassen (MIJNZWEMCoach)
In samenwerking met de KNZB organiseerden wij voor de eerste keer de KNZB borstcrawlcursus. Onder
deskundige begeleiding van een KNZB-trainer konden volwassenen op wekelijkse basis werken aan het zichzelf
verbeteren op het vlak van borstcrawl techniek en conditie. Wij gingen flitsend van start met het  maximum
toelaatbare aantal cursisten voor deze cursus. Echter gooide ook hier het Covid-19 virus roet in het eten en heeft
de cursus uiteindelijk  bijna een jaar in beslag genomen ipv een aantal weken achter elkaar.

Cursus Zwembad-EHBO en Reanimatie & AED
Voor onze kaderleden hebben wij afgelopen jaar een verdiepingscursus zwembad-EHBO en Reanimatie & AED
mogen organiseren in samenwerking met EHBK uit heemskerk. Deze cursus konden wij organiseren omdat er
subsidie vanuit Sportservice Kennemerland vrijkwam voor het extra opleiden van vrijwilligers bij
sportverenigingen. Vanuit de kaderleden was er enorm veel animo en hebben we 3 volle cursusavonden mogen
organiseren. Helaas moesten wij laatste de cursusavond verschuiven naar dit jaar vanwege de lockdown aan het
eind van 2020.  Toch hebben wij erg enthousiaste reacties gehad van kaderleden die de cursus al wel gevolgd
hebben!

Met sportieve groet,
Bouke Oortwijn


