Bijlage 12. Bericht BSSA inzake leszwemkinderen
Hier nog wat getallen rondom het leszwemmen vanaf de sluiting op 1 februari 2022. Op dat moment
hadden we 69 groepen zwemmen met in totaal 577 kinderen. Vanaf 1/2/2022 hebben we extern
water gehuurd (Papendrecht en Sliedrecht). Daar konden we 40 groepen kwijt met in totaal bijna 400
kinderen. Op 60% van de capaciteit draaiden we dus 70% van de leszwemmers. De overige 30%
werden, uiteraard na overleg met de ouders, naar achteren geschoven. Een deel bleef toen op de
wachtlijst, een aantal heeft ervoor gekozen zelf te gaan kijken naar alternatieven.
Het aantal kinderen wat het diploma haalden in het eerste halfjaar van 2022 was 136. Dat is
ongeveer 35-40% van de leszwemmers. Dat percentage ligt in lijn met het verleden.
Met de start van het nieuwe seizoen beschikken we over een hoeveelheid water die ruimte biedt aan
39 groepen. Op dit moment wordt daarbij les gegeven aan 325 kinderen. We draaien dus op 55-60%
van wat normaal is. Daarmee is de groepsgrootte weer gelijk gesteld aan de groepsgrootte die we
hadden in Blokweer. Er staan op dit moment nog 322 kinderen op de wachtlijst. Hoelang het
ongeveer duurt is lastig te zeggen, het was altijd 1 jaar maar op dit moment is het zeker 1,5 jaar.
We hebben niet de indruk dat bij het particuliere zwemmen kinderen buiten de boot vallen om
financiële redenen. Maar dat is geen garantie dat het ook niet het geval is. Hoe dat bij het
schoolzwemmen is weet ik niet. Het zou kunnen dat daar kinderen zijn die nu geen zwemles krijgen
waarbij de ouders particuliere lessen niet kunnen betalen. Ook is het zo dat wij nu geen kinderen op
les hebben via de Stichting Leergeld. Wat daar de reden van is weet ik niet.
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