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Beste wedstrijdzwemmer, ouders, (chauffeurs),  
 
Via deze weg willen we u informeren omtrent de afspraken over het vervoer van het 
wedstrijdzwemmen.  
Wedstrijdzwemmen is een individuele sport maar het team gevoel is van zeer groot 
belang. Daarom hanteren we het samen uit samen thuis principe. 
Hieronder de afspraken over het vervoer en het verrekenen van de kosten. 

1. Voor de club moeten de reiskosten kosten neutraal geregeld worden waarbij 
de insteek het samen reizen moet zijn om het team(club)gevoeld te 
versterken.  
Vertrek is daarom vanaf het zwembad in Horst. 

2. Coaches, trainers en officials hoeven niet voor hun vervoer te betalen, zij 
reizen dus gratis mee. De kosten hiervan worden gedragen door diegenen die 
op die dag zwemmen en als club reizen.  

 
 
 
 
Vervoer per bus naar competitiewedstrijden 

 Deze kosten worden verdeeld over alle zwemmers die op die dag zwemmen. 
Vanzelfsprekend is het in het kader van het teamgevoel belangrijk dat alle 
zwemmers dan ook inderdaad met die bus meegaan. 

 Elke wedstrijdzwemmer betaald een voorschot van €15.- voor de 
vervoerskosten van de bus vanaf het moment dat de wedstrijdzwemmer 
verenigingscompetitie gaat zwemmen.  

 Bus kosten worden verrekend door de totale buskosten te delen door het 
aantal deelnemers. Om een juiste maat bus te bestellen is het belangrijk dat 
wij een redelijk nauwkeurige opgave krijgen van welke wedstrijdzwemmers er 
mee gaan naar de wedstrijd (hoe groter de bus, hoe hoger de kosten). Uiterlijk 
woensdag voor de wedstrijd van zondag moet er afgemeld zijn. De buskosten 
worden anders in rekening gebracht. 
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Vervoer per auto naar wedstrijden.  

 De kosten worden berekend op basis van drie betalende zwemmers per auto, 
op deze manier kan het niet voorkomen dat een ouder die rijdt meer betaald 
dan ontvangt. 

 Vervoerskosten voor de meerijdende partij worden belast op basis van 5 cent 
per km 

 Vervoerskosten voor de rijdende partij worden uitbetaald op basis van 15 cent 
per km. Indien er meer dan drie (betalende) zwemmers in een auto zitten, 
betalen zij toch op basis van drie zwemmers. Het bedrag wat overblijft wordt 
gebruikt om trainers, coaches, officials te vervoeren. Indien er minder dan 3 
betalende zwemmers in een auto zitten wordt er wel km. geld betaald echter 
geen km. vergoeding uitbetaald. Of het moet zijn dat de auto als sluitpost 
gebruikt wordt.  

 Elke opgegeven wedstrijdzwemmer betaald mee aan het vervoer voor de 
wedstrijden waarop hij/zij zelf zwemt, uitgangpunt is dat elke zwemmer 
vertrekt vanaf het zwembad in Horst.  
Op deze regel zijn twee uitzonderingen: 
- Als een auto vanuit bijvoorbeeld Helden of Venray vol zit met zwemmers, 

kan deze rechtstreeks gaan, kosten worden onderling verrekend. 
- Indien een zwemmer in de nabijheid woont van de plaats waar de wedstrijd 

gehouden wordt.  
Dit wordt altijd geregeld en in overleg met Marleen 
Indien nodig kan er bij rechtstreeks vervoer per zwemmer € 1,00 in rekening 
worden gebracht voor het vervoer van coaches en officials. 

 Bij meerdaagse wedstrijden en een zwemmer ook meerdere dagen zwemt 
wordt hij/zij geacht minimaal 1 dag te rijden. 

 Op de halfjaarlijkse factuur wordt er buiten de km-kosten € 3,50 extra in 
rekening gebracht, dit om de vervoerskosten van trainers/coaches en officials 
te kunnen betalen. Dit wordt alleen in rekening gebracht indien de 
zwemcommissie dit nodig acht. 
 
 
 
 
 

 




