
 

 

Algemene informatie: 

 

Het zwemseizoen start na de schoolvakantie. Zie activiteitenkalender 

op de website. Met de feestdagen en schoolvakanties zijn er voor de 

junioren geen activiteiten, voor de senioren gaat het zwemmen door. 

 

U wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten en eventuele 

wijzigingen op de website van D.I.O. Tilburg. 

 

Binnen de vereniging kent men o.a. de onderstaande activiteiten: 

 

- Gedurende het zwemseizoen worden de lessen afgewisseld met 

leuke activiteiten zoals: 

- Familie zwemmen; 

- Sta-brevet zwemmen; 

- Tijdens het zwemseizoen kunnen de leden deelnemen aan  

Zwemwedstrijd(en) bij andere verenigingen. 

 

- Jaarlijks sluiten wij het seizoen af met een leuke activiteit. 

 

- G-sportdag Amarant (pinksterweekend) 

 

De vereniging kent een contributie voor de leden, van € 35,00  per 

jaar. 

 

Donaties en/of sponsoring:  

Rabobank: NL20 RABO 0138917469 t.n.v. D.I.O. Tilburg  

 

Nadere informatie over D.I.O. Tilburg kunt u vinden op de website: 

WWW.DIOTILBURG.NL 

Correspondentie via de mail op: info@diotilburg.nl 

 

U kunt D.I.O. Tilburg steunen door deelname aan de Vriendenloterij. 

 

D.I.O. Tilburg doet mee aan de Meedoenregeling van de Gemeente 

Tilburg. 
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Werkgroep wedstrijd: 

Ester van Kreij   

 

Overige activiteiten: 

Adrienne Mathijssen 

Ria Graafmans 

 

Organisatie: 

D.I.O. is een zwemvereniging die bestaat uit ongeveer 35 

enthousiaste vrijwilligers die wekelijks hun leden in het water 

begeleiden. De vrijwilligers worden ondersteund door: 

 

Bestuur: 

Ivo Bolech   interim Vz    info@diotilburg.nl  

Ivo Bolech   secr     info@diotilburg.nl 

Jan Schellekens  penningmeester 06-55930233 

Ans van Kruisselbergen bestuurslid  013-4635134 

Dennis de Waal  bestuurslid  06-40435663 

     

Aanspreekpunt: 

Ivo Bolech (zondag groep) 

Corry de Laat  (zaterdag groep) 

 

Doelgroep: 

Leden behorende tot de doelgroep zijn welkom vanaf 4 jaar.  

 

Locatie: 

Zwembad “Drieburcht” 

Wagnerplein 1 

5011 LP Tilburg 

 

Doelgroepen bad en Therapie bad 

Junioren zwemmen op zondagmorgen van:  

08.30 – 09.15 uur, 09.15 – 10.00 uur 

Senioren zwemmen op zaterdag van: 15.00 -16.30 uur 

          

 

 

 

De vereniging heeft tot doel: 

Het bevorderen van de zwemsportbeoefening voor leden met 

een lichamelijke beperking van Tilburg en omstreken; 

 

het verlenen van verantwoorde hulp door vrijwilligers, bij 

zwemsportbeoefening door de leden in extra verwarmd 

water, zodat iedereen zich op zijn/haar niveau kan 

ontspannen en ontwikkelen;  

 

het streven naar een goede organisatie van de zwemsport-   

beoefening voor gehandicapten in Nederland; 

 

speciale aandacht voor het bevorderen van de 

zwemsportbeoefening door allochtone leden.  

             

Procedure van aanmelding: 

Aanmelding van een lid geschiedt d.m.v. het invullen van het 

aanmeldingsformulier. U kunt dit downloaden van de 

website. Dit aanmeldingsformulier dient u met een brief van 

de huisarts of specialist en een pasfoto op te sturen naar:  

 

Junioren:   Senioren:    

Secretariaat D.I.O.  Secretariaat D.I.O. 

T.n.v. Ivo Bolech   t.n.v. Mw Corry de Laat 

Vriezenveenstraat 6-03  Vriezenveenstraat 6-03   

5036 VJ Tilburg  5036 VJ Tilburg 

 

Het bestuur beslist of hij/zij o.g.v. de toegezonden informatie 

kan deelnemen.  

U wordt door het bestuur van de genomen beslissing op de 

hoogte gesteld. Tevens hoort u dan de evt. ingangsdatum en 

het tijdstip van deelname. 

Na de toelating wordt er een (vaste) begeleid(st)er aan het lid 

toegewezen. 

    

 
 


