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G E D R A G S R E G E L S   W E D S T R I J D C O M M I S S I E 

 
De Wedstrijd Commissie is ingesteld door het Bestuur van de Sport-en Jeugdvereniging de 

Pijnackerse Watervrienden (PWV). 

 

DOELSTELLINGEN (EN TAKEN) VAN DE WEDSTRIJDCOMMISSIE 

De wedstrijdcommissie heeft de volgende verenigingsdoelstellingen vastgelegd in het Huishoudelijk 

Reglement (aanhangsel van het Algemeen Huishoudelijk Reglement): 

1. Het opleiden of doen opleiden van bestuurlijk, lesgevend kader en wedstrijdfunctionarissen. 

2. Het organiseren van en deelnemen aan zwemwedstrijden. 

3. Het voorbereiden daarop door middel van het verzorgen van trainingen voor de 

wedstrijdploeg. 

4. Het samenwerken met andere wedstrijdzwemmende sport-en jeugdverenigingen. 

5. De commissie draagt zorg voor de juiste registratie van het aanwezige aantal leden tijdens 

de zwemuren. 

6. De commissie zorgt voor voldoende en gekwalificeerde officials. 

7. Deelname aan door de vereniging bekostigde opleidingen verplichten de deelnemers langere 

tijd voor de vereniging beschikbaar te zijn. Het bestuur maakt voorafgaand aan de cursus 

bekend aan welke voorwaarden voldaan moet worden. 

 

HET ORGANISEREN VAN WEDSTRIJDEN 

De wedstrijdcommissie organiseert minimaal jaarlijks de Onderlinge Wedstrijd. Deze 

wedstrijd staat open voor elk lid van de PWV dat het eerste diploma elementair zwemmen 

heeft behaald, of minimaal in de diploma A groep zit. Ook ouders/verzorgers van leden 

kunnen hieraan meedoen. 

 

LEDEN VAN DE WEDSTRIJDPLOEG 

1. Bij het aanvragen van het lidmaatschap van de PWV kan aangegeven worden of men mede 

lid wil zijn van de wedstrijdploeg. Het daadwerkelijk kunnen deelnemen aan de trainingen is 

afhankelijk van de beschikbare capaciteit aan zwemwater en gekwalificeerde leiding. 

2. Lid van de wedstrijdploeg is diegene die regelmatig de trainingen bijwoont georganiseerd 

door de wedstrijdcommissie. Onder regelmatig wordt verstaan wekelijks minimaal 1 keer 

gedurende het wedstrijdseizoen. Uiteraard kan er sprake zijn van overmacht (ziekte of 

afwezigheid om andere dringende redenen). 

3. Verwacht wordt van een lid van de wedstrijdploeg dat deze jaarlijks minimaal 1 wedstrijd 

zwemt op uitnodiging van de wedstrijdcommissie naast deelname aan de jaarlijkse 

Onderlinge Wedstrijd. 

 

KLEDING VAN DE WEDSTRIJDPLOEG. 

1. De leden die aan wedstrijden, uit danwel thuis, deelnemen moeten gekleed zijn in 

clubkleding, welke bestaat uit door de vereniging voorgeschreven shirt, korte broek en/of 

badkleding. 

2. Indien een sponsor kleding heeft verzorgd voor een bepaald onderdeel, dienen de leden van 

dit onderdeel deze kleding te dragen. 

3. Verenigings shirts zijn tegen betaling te verkrijgen bij de wedstrijd commissie. 

4. Indien door de Commissie WedstrijdZwemmen van de NCS andere kleding wordt 

voorgeschreven, vervalt hetgeen als hierboven genoemd (lid 1). 
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5. Indien er geen clubkleding beschikbaar is, dienen leden van de 

wedstrijdploeg gepaste kleding te dragen tijdens de wedstrijden. De beoordeling van de 

trainer/wedstrijdcommissie is hierin leidend en hun instructies dienen terstond en zonder 

discussie te worden opgevolgd. 

 

RECHTEN VAN DE LEDEN VAN DE WEDSTRIJDPLOEG. 

1. Leden van de wedstrijdploeg hebben het recht deel te nemen aan de trainingen die de 

wedstrijdcommissie organiseert, mits de Wedstrijd Commissie over voldoende zwemwater 

kan beschikken en de leden hebben voldaan aan de verplichtingen door de PWV gesteld in 

Statuten en Huishoudelijk Reglement. 

2. Deelname aan wedstrijden, waaraan door anderen geen nadere eisen worden gesteld (zoals 

gezwommen limieten voor o.a. de BZK en/of leeftijdsgrenzen bij Masterwedstrijden), wordt 

door de Wedstrijdcommissie zoveel mogelijk gespreid over alle leden. 

3. Uitnodiging voor de Landelijke Zwem Kompetitie (LZK) vindt plaats op basis van geleverde 

zwemprestaties (tijden). 

 

PLICHTEN VAN DE LEDEN VAN DE WEDSTRIJDPLOEG. 

1. Leden van de wedstrijdploeg worden altijd automatisch ingeschreven voor deelname aan de 

Onderlinge Wedstrijd. Deze wedstrijd vormt het Kampioenschap van de Vereniging, er 

wordt daarom verwacht van leden van de Wedstrijdploeg dat zij meedoen. 

2. Indien een lid van de wedstrijdploeg, gedurende een wedstrijdjaar niet de wil heeft om aan 

ten minste twee wedstrijden (inclusief de Onderlinge Wedstrijd) deel te nemen, dan heeft 

de Wedstrijdcommissie het recht aan het bestuur van de PWV voor te stellen het 

betreffende lid te ontzeggen deel uit te maken van de wedstrijdploeg. 

3. De in het vorige lid genoemde ontzegging dient door het Bestuur bekrachtigd te worden. 

4. De Secretaris van de Wedstrijdcommissie brengt het lid hiervan schriftelijk op de hoogte en 

dit wel binnen één week nadat het Bestuur hiertoe een besluit heeft genomen. 

 

AFZEGGING VAN DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN. 

1. Indien een lid van de wedstrijdploeg van mening is dat hij/zij dient af te zeggen voor 

deelname aan een wedstrijd, dient dit ten minste 7 kalenderdagen vóór aanvang van de 

wedstrijd te geschieden onder opgave van redenen. Zegt een lid af voor een wedstrijd in 

een periode korter dan 7 kalenderdagen voor aanvang van de betreffende wedstrijd, dan is 

de Wedstrijd Commissie bevoegd een boete op te leggen. Uiteraard kan er sprake zijn van 

overmacht (b.v. ziekte). In dat geval zal geen boete worden opgelegd. 

2. Een lid mag pas weer deelnemen aan de training nadat de boete voldaan is. 

3. De Wedstrijdcommissie van de PWV dient via de penningsmeester een kwitantie uit te laten 

schrijven ter grootte van de te ontvangen boete. 

4. De Commissie bepaalt per keer de hoogte van de boete. Deze zal de inschrijf- en reiskosten 

bedragen zoals die voor de betreffende wedstrijd door de vereniging aan derden betaald 

dient te worden. 

 

 


