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De vereniging D.I.O.
Activiteiten
Het bevorderen van zwemsportbeoefening door leden met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking.
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 zwemsportbeoefening door
gehandicapten in Nederland.
Speciaal aandacht voor het bevorderen van de zwemsportbeoefening door allochtone
leden.
De accommodatie
Adres
Sportcomplex Drieburcht
Wagnerplein 1
5011 LP Tilburg
Zwembaden
Zwemliefhebbers kunnen in sportcomplex Drieburcht hun hart ophalen in 3
zwembaden. Een sportbad (met duikplank) dat voldoet aan de FINA B norm. En twee
doelgroepenbaden, waarvan een met een spectaculaire glijbaan. Samen hebben de drie
zwembaden een totale oppervlakte van 3.100 m² .
Voor mindervaliden zijn speciale voorzieningen aangebracht. Zo beschikt de
Drieburcht over aangepaste kleedruimtes en liften.
Therapie bad de afmeting 20x10 mtr Temperatuur 31 graden, maximale diepte 2 mtr
Recreatie bad de afmeting 18x10 mtr Temperatuur 30 graden, maximale diepte 2 mtr
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Zwemtijden
Op zondagen van 8:30 uur tot en met 10:00 uur in beiden doelgroepenbaden. Op
zaterdagen van 15.00 uur tot 16.30 uur voor de senioren.

Zwemgroepen
Er zijn verschillende groepen die zwemmen in de twee doelgroepenbaden. Er wordt
gezwommen van 8:30 tot 9:15 uur en van 9:15 tot 10.00 uur.
Het therapie bad kan worden ingesteld met een diepte van 0-2 mtr door een
beweegbare bodem zodat de mensen kunnen staan. Voor de 1e groep begeleid
zwemmen en voor de 2e groep zwemmen met toezicht.
Het recreatie bad kan worden ingesteld met een diepte van 0-2 mtr door een
beweegbare bodem zodat de mensen kunnen staan. Hier wordt gezwommen in
groepsverband door de 3e, 4e en 5e groep met minimaal 2 begeleiders in het zwembad
en maximaal 8 doelgroep zwemmers.
Bij elk bad zal een persoon op de kant aanwezig zijn voor ondersteuning en hij/zij zal
tevens toezicht houden bij het zwemmen (uurleider).

Begeleiders
Er zijn minimaal 2 uurleiders buiten het bad. Groepsbegeleiders, individuele
begeleiders en toezicht houders zijn in het bad.
Ouders en of verzorgers kunnen bijzonderheden over hun kind communiceren met de
betreffende begeleider of de uurleider.
Begeleiding door ouders en of verzorgers bij toegang tot het doelgroepen bad.
Begeleiding bij de groepskleedruimtes.
Er is minimaal 1BHV-er aanwezig en 2 EHBO-ers tijdens het zwemmen.
Er is een persoon aanwezig buiten het zwembad (kantine/balie) voor algemene zaken.
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Algemene huisregels zwembaden TILBURG
1. Het is verboden de volgende goederen en zaken mee te nemen:
glaswerk,geluidsapparatuur, drugs, alcoholische dranken, wapens, scherpe voorwerpen, (huis)dieren, grote drijfmaterialen, hard leren ballen.
2. Berg uw kleding en (waardevolle) spullen op in de lockerkastjes in de garderobe. Maak uw lockerkastje leeg bij het verlaten van het bad.
3. In dit zwembad
Zwemliefhebbers kunnen in sportcomplex Drieburcht hun hart ophalen in 3 zwembaden. Een sportbad (met duikplank) dat voldoet aan de FINA B
norm. En twee doelgroepenbaden, waarvan een met een spectaculaire glijbaan. Samen hebben de drie zwembaden een totale oppervlakte van 3.100
m² .
Het sportbad zal gebruikt worden door acht verenigingen met in totaal 2000 leden. De verenigingen kunnen er onder andere wedstrijdzwemmen,
waterpoloën en onderwaterhockeyen. Ook voor de doelgroepenbaden is veel belangstelling. Negen verenigingen met in totaal 600 leden zullen
hiervan gebruik gaan maken.
Naast de zwembaden komt er nog een whirlpool en stoomcabines. Voor de mindervaliden zijn speciale voorzieningen aangebracht. Zo beschikt de
Drieburcht over aangepaste kleedruimtes en liften.

Sporthal geldt de regeling gescheiden omkleden.
Zwemmen mag alleen in zwemkleding en moet aan de volgende voorschriften voldoen: zwemkleding mag niet kapot of aanstootgevend zijn, geen
string, zwemslips of –badpakken, niet topless, alleen (zwem)shorts van zachte stof zonder metalen of harde accessoires, geen t-shirts, petten, etc.
4. Verblijf in het zwembad
- Douchen is verplicht voordat u het zwembad betreedt. Gebruik zeep en/of shampoo alleen in de doucheruimtes.
- Gebruik geen schoeisel op het bad.
- Het is verboden te duiken op plaatsen waar de diepte minder dan 1.80 meter bedraagt.
- Eten is toegestaan op het terras van het zwembad of op de ligweide.
- Roken en hardlopen is in het gehele gebouw verboden.
- Bezoekers mogen met kleding plaatsnemen op het natte terras, als ze kinderen jonger dan negen jaar met zwemdiploma begeleiden. Kinderen
zonder zwemdiploma moeten altijd in het water worden begeleid door een volwassene van 18 jaar of ouder.
- Kinderen zonder zwemdiploma die zelfstandig kunnen lopen moeten altijd drijfmateriaal dragen.
5. De toegang kan worden ontzegd en/of personen kunnen uit de accommodatie worden verwijderd:
- In geval van het niet naleven van het reglement en/of het niet opvolgen van instructies/aanwijzingen van het personeel.
- Als men goederen genoemd onder punt 1 bij zich heeft of gebruikt.
- Als men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert.
- Bij onbehoorlijk gedrag of het plegen van strafbare feiten zoals diefstal, zedendelicten, agressie tegen klanten of personeel, etc.
- Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n) en/of open wonden.
- Als kinderen zonder zwemdiploma en kinderen jonder dan negen jaar met zwemdiploma geen begeleiding hebben van een volwassene van 18
jaar of ouder.
-Er vindt geen restitutie van betaalde entreegelden plaats.
Bij overtreding van de regels wordt aangifte bij de politie gedaan. Als er een ontzegging wordt gegeven, is men verplicht om zich te laten registreren
via een vingerscan. De ontzegging geldt voor alle gemeentelijke sportaccommodaties en de zwembaden aangesloten bij het protocol gedragsregels
zwembaden.
Men is verplicht een legitimatiebewijs te tonen vanaf 14 jaar.

6. Algemeen
In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers kan de directie zich het recht voorbehouden de openingstijden van het zwembad
te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten. Afhankelijk van de drukte in de accommodatie kan men gasten de toegang weigeren.
De gehele accommodatie wordt middels een camerabewakingssysteem geobserveerd. De beelden worden vastgelegd.
Bezoekers die een los kaartje kopen wordt gevraagd om een vingerscan te geven, deze wordt niet opgeslagen. Wij doen dit om de veiligheid van onze
bezoekers zo optimaal mogelijk te houden.
Uw privacy wordt gewaarborgd volgens de 'Wet persoonsbescherming'.
7. Aansprakelijkheid
Het gebruik van de accommodatie en haar voorzieningen is geheel voor eigen risico. Het zwembad is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of
diefstal van uw eigendommen.
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Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van Recreatiebad Stappegoor en/of overige accommodaties, worden aansprakelijk gesteld voor
alle kosten voortvloeiend uit reparatie en/of vervanging.
8. Klachten
Mocht er onverhoopt tijdens uw verblijf een klacht zijn ontstaan kunt u hiervan melding maken bij de receptie van onze accommodatie. Wanneer
deze niet volgens uw verwachting ter plaatse kan worden opgelost, dan verzoeken wij u de directie hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de
hoogte te stellen. Dit kan tevens geschieden door het invullen van een formulier 'Vertel ’t Ons'.
9. De organisatie behoudt zich het recht voor om, als de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in dit reglement is weergegeven.
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Aanvullende huisregels D.I.O.
- Toegang wordt verkregen via een persoonlijke batch die de vereniging zal
verstrekken.
- Toegang tot in het zwembad met begeleiding is toegestaan voor ouders en/of
verzorgers waar de persoon wordt overgedragen aan de begeleider.
- Ouders en/of verzorgers mogen niet aanwezig zijn bij de zwemlessen. Hiervoor
zullen speciale kijkmomenten in de jaarplanning worden opgenomen. Bij specifieke
gevallen kan hier in overleg een uitzondering op gemaakt worden.
- Ouders en/of verzorgers en zwemmers kunnen specifieke mededelingen met
betrekking tot het zwemmen melden bij de begeleider of uurleider. Andere zaken die
mogelijk van belang zijn kunnen worden aangegeven bij de persoon voor algemene
zaken (kantine) en of een uurleider.
- Voor het omkleden kan gebruik worden gemaakt van de kleedruimtes. Hiervoor zijn
individuele en groepskleedruimtes beschikbaar. In de groepsruimtes geen gemengd
omkleden, hetgeen ook geldt voor de begeleiding. Er zijn aparte dames- en
herenkleedruimtes.
- Uurleiders en begeleiders zijn minimaal 5 minuten voor aanvang omgekleed
aanwezig bij het hun toegewezen doelgroepen bad.
- Zwemmers mogen pas het water in met toestemming van hun begeleiders. De
uurleiders zien daar op toe.
- Zwemmers en begeleiders zorgen er zelf voor dat het zwemondersteunende materiaal
aanwezig is en dat dit weer wordt opgeruimd. Hierbij zal de uurleider ondersteunen en
zo nodig aanwijzingen geven.
- De apparatuur die aanwezig is voor de zwemmodule mag alleen gebruikt worden
door de daarvoor aangewezen personen.
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Richtlijnen toezicht houden algemeen
Richtlijnen uurleider/BHV
Het interne alarmnummer is 112
-

Uurleider inspecteert voor aanvang de kleedruimtes en doelgroepenbaden op
hygiëne, algemene staat van de materialen en ruimtes en kijkt of de vluchtwegen vrij
zijn. Bijzonderheden worden gemeld bij het aanwezige bestuurslid van DIO.

-

Controleert de zwemwatertemperatuur van beide baden.

- Zijn EHBO-er en PORTOFOON operationeel en op de afgesproken plaatsen
aanwezig.
- Zijn alle bedieningsschakelaars operationeel voor badbodems en verlichting.
- Liggen alle reddingsmiddelen binnen handbereik.
- Indien je als uurleider door omstandigheden je plek moet verlaten zorg je er
voor dat het toezicht wordt overgenomen door een andere aanwezige
medewerker van DIO.
- Indien er calamiteiten plaatsvinden, zoals verdrinking of bijna verdrinking of
overig ernstig letsel of aandoening, bel direct toestel 112 en geef aan op welke
plaats het ongeval heeft plaatsgevonden.
- Bij calamiteiten volgen de uurleiders/BHV de orders op van de hoofd BHV-er
van de DRIEBURCHT of daarvoor bevoegde instanties zoals politie, brandweer
of ambulance personeel.
Richtlijnen EHBO
- Wordt ingezet bij calamiteiten op aanwijzing van de uurleider waarbij de
veiligheid van de in het bad aanwezige begeleiders en zwemmers is
gewaarborgd.
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Richtlijnen Begeleiders
- Begeleider is ruim voor aanvang van de zwemtijd aanwezig in het zwembad.
- Begeleider bepaalt wanneer de persoon/personen die hij/zij begeleidt het water
in mogen en/of het water mogen verlaten.
- Begeleider is verantwoordelijk, samen met de uurleider, voor de persoon/
personen die hij/zij op dat moment begeleiden.
- Indien je als begeleider door omstandigheden je plek moet verlaten, zorg je er
voor dat het toezicht wordt overgenomen door een andere medewerker van
DIO.
- Bij calamiteiten volgen begeleiders de orders op van de uurleiders/BHV-er of
daarvoor bevoegde instanties zoals politie, brandweer of ambulance personeel.
- Bij storingen of onregelmatigheden, melden bij de aanwezige uurleider.

Richtlijnen Toegang
- Hij draagt er zorg voor dat de persoon die gaat zwemmen met zijn batch is
ingecheckt .
- Hij draagt er zorg voor dat de medewerkers die zich naar het bad of de
kleedruimtes begeven zijn ingecheckt.
- Hij draagt er zorg voor dat iedereen de weg in het complex kan vinden.
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Richtlijnen groepskleedruimtes
- Voor gebruik controleren van de hulpmiddelen zoals bad lift, badstoelen en
ligbedden op hygiëne, compleetheid en defecten.
- Zorgdragen dat de personen die hulp bieden bij het omkleden, zich in de
groepskleedruimte bevinden .
- Coördineren van de noodzakelijke hulp voor de desbetreffende persoon.
- Communiceren met de uurleider hoeveel en welke personen met de
hulpmiddelen (lift, stoel) naar het betreffende bad moeten worden verplaatst en
dit samen coördineren.
- Zorgdragen dat onbevoegden geen gebruik maken van de toegewezen
hulpmiddelen.
- Zorgdragen dat onbevoegden het zwembad niet inkomen.
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