
 

Verkort protocol Zuidwester t.b.v. deelnemers combinatiegroepen 

zaaloefentherapie / hydrotherapie bij Delta Sportcentrum  

Algemeen:  

 Deelname is alleen mogelijk voor leden en geheel voor eigen risico en verzekering.  

 De eerste 3 lessen zijn proeflessen en gratis. Deze moeten binnen één maand na de 

start van de 1e les worden gevolgd, tenzij een les van de zijde van Delta 

Sportcentrum vervalt. Vóór de derde les moet de nieuwe deelnemer doorgeven aan 

de coördinator beweegactiviteiten (Ans van Gool) of hij/zij doorgaat.  

 Elke nieuwe deelname is voor minimaal een kwartaal.  

 Bericht van beëindiging van deelname dient vóór het einde van de tweede maand 

van het kwartaal te gebeuren.  

 Uitbreiding deelname combinatiegroep:  

 Uitbreiding deelname naar 2 maal per week is mogelijk in overleg met de coördinator 

beweegactiviteiten. Deze bekijkt met de deelnemer of er plaats is in de andere groep 

en stemt dit af met de contactpersoon van deze groep.  

 Uitvallen combinatiegroep(en) /inhalen gemiste lessen:  

 Bij uitvallen van lessen (bijvoorbeeld het water zwembad is te koud of er is een 

feestdag) worden deze niet ingehaald op een andere dag, maar verrekend (zie ook 

financiële zaken). Ook de zaaloefentherapie valt dan uit. Zodra de coördinator 

beweegactiviteiten dit verneemt, stelt hij/zij, via de contactpersoon van de groep, de 

deelnemers op de hoogte.  

 Als een deelnemer i.v.m. persoonlijke redenen verhinderd is een les bij te wonen 

kan, in overleg met de coördinator beweegactiviteiten, de gemiste les ingehaald 

worden in een andere soortgelijke groep. Mits het inhalen gebeurt binnen 7 dagen en 

er plaats is in de andere groep. De coördinator beweegactiviteiten stelt de 

contactpersoon van de andere groep op de hoogte.  

Klachten of vragen van deelnemers m.b.t. combi zaaloefentherapie / hydrotherapie 

Delta Sportcentrum:  

 Als deelnemers klachten of vragen hebben m.b.t. de beweegactiviteit (lessen, ruimte 

en/of zwembad, incl. faciliteiten) melden zij deze (via de contactpersoon van de 

groep) aan de coördinator beweegactiviteiten (Ans van Gool). Deze neemt contact op 

met de leiding van Delta Sportcentrum en vraagt tevens het bestuur de klacht/vraag 

mee te nemen in de evaluatiegesprekken met Delta Sportcentrum.  
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Financiële zaken:  

 Deelname (€ 4,00 per keer) wordt per kwartaal bij vooruitbetaling in rekening 

gebracht.  

 Gemiste lessen i.v.m. ziekte of vakantie worden niet verrekend.  

 Lessen die zijn uitgevallen (water zwembad te koud of feestdag) worden wel 

verrekend.  

 Deelnemers kunnen, als hun ziektekostenverzekering daarom vraagt, aan het einde 

van het kwartaal een overzicht van de data en kosten van de lessen krijgen. Een 

verzoek daartoe moet aan de penningmeester worden gericht.  

 Indien een deelnemer de factuur in gedeelten wil voldoen, kan een verzoek daartoe 

aan de penningmeester worden gericht.  

Coördinator beweegactiviteiten:  

Ans van Gool: 06 – 2427 2957, hydro.rpvspijkenisse@gmail.com 

Penningmeester:  

Irene Klopstra: 0181 – 630 398, penningmeester.rpvspijkenisse@gmail.com 

Contactpersonen groepen:  

Maandag 10:00-11:00 uur:  

 Bertha van der Wal: 0181-635 958 / 06 – 2418 9673, a.wal60@upcmail.nl 

 Plv. Jenny de Koning: 0181 – 659 844 / 06-1673 6351, jendekoning@upcmail.nl 

  

Donderdag 11:00-12:00 uur:  

 Bertha van der Wal: 0181-535 958 / 06 – 2418 9673, a.wal60@upcmail.n 

 Plv. Joke van Sluijs, 0181-613 052 / 06 - 4017 8807, jcvansluijs@gmail.com 
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