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1. Intern beleid
De stichting “De Pinguïns” is een organisatie, die mensen met een beperking gelegenheid
biedt tot en ondersteunt bij activiteiten in het zwembad “De Waterdam” te Volendam.
Deze beperking richt zich tot het fysiek, geestelijk en sociaal psychisch gedeelte van de mens.
Het doel van de stichting is om deze mensen een maximale ondersteuning te bieden tijdens
hun sportieve activiteiten.
1.1 Historie
Oprichting stichting De Pinguïns
Op 1 april 1975 is stichting De Pinguïns opgericht in Edam, gemeente Edam-Volendam.

Diploma zwemmen voor mensen met een beperking
Vanaf het begin kunnen de deelnemers bij De Pinguïns afzwemmen voor alle diploma's.

Recreatief zwemmen
Naast het diploma zwemmen biedt de stichting de mogelijkheid tot recreatief zwemmen voor
mensen met een beperking.

Paardrijden
Vanaf 1982 is er een afdeling Paardrijden geweest, daar is in 2004 mee gestopt door gebrek
aan belangstelling.

Kano-afdeling
In 1983 is een kano-afdeling opgericht. Het kanovaren voor gehandicapten heeft al jaren zijn
plek gevonden bij Kanovereniging Edam aan het Oorgat.

Goalball
Uit een sport-instuif, die door De Pinguïns georganiseerd werd in het Bolwerck is een
Goalball-afdeling voortgekomen. Goalball is een sport voor blinden en slechtzienden. De
Goalballvereniging De Dwarsliggers is in 1989 zelfstandig verder gegaan en bestaat nog
steeds.
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1.2 Doelstelling en Missie
Doelstelling:
In de oprichtingsakte staat als doel: De bevordering van sport en andere activiteiten door
mindervaliden in de ruimste zin van het woord.
Nu alleen de activiteiten in het zwembad overgebleven zijn, is de doelstelling:
Het bevorderen en beoefenen van de zwemsport in al zijn verschijningsvormen voor kinderen
en volwassenen met een beperking.
Deze doelstelling wordt getracht te behalen door:
• Het aanleren van de zwemslag aan kinderen en volwassenen
• Het toeleiden van de deelnemers naar het behalen van zwemdiploma's
• Het bieden van mogelijkheden tot recreatief zwemmen
• Het bieden van mogelijkheden tot het behalen van snorkeldiploma's
• Het geven van informatie en instructie
• Het bijhouden van een website
• Het zorgen voor een goed kader, met vaardigheden voor het aanleren van de
zwemsport
• Het aanbieden van mogelijkheden voor het kader (en de hulpen) zich verder te
bekwamen in de vaardigheden, die passen in de doelstelling van De Pinguïns
Missie:
De missie van De Pinguïns is het behouden van de huidige waarden en normen.
En daarnaast het bieden van een verrijking aan de deelnemers op geestelijk en lichamelijk
vlak.

1.3 Structuur
De uitgangspunten voor de structuur zijn:
• Korte communicatielijnen
• Eigen verantwoordelijkheid van de leidinggevenden in het zwembad
• Het bestuur is het beleidsorgaan
• Het bestuur is belast met de uiteindelijke leiding
• De leidinggevenden in het zwembad nemen deel aan de bestuursvergaderingen

1.4 Taakomschrijving
Het bestuur
Het bestuur heeft als primaire taak het besturen van De Pinguïns conform de statuten.
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Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Afgevaardigden van leidinggevenden in het zwembad
Kascommissie
De primaire taakomschrijving van de kascommissie is het controleren van alle financiële
gegevens.
Leidinggevenden in het zwembad
De leidinggevenden in het zwembad zijn vrijwilligers met de kennis en vaardigheden in de
vorm van ervaring m.b.t. het zwemmen met mensen met een beperking.
Zij verlenen alle informatie aan de deelnemers.
Zij coördineren alle werkzaamheden in het zwembad, zoals: baanindeling, toewijzen van
deelnemers aan vrijwilligers en het organiseren van de extra activiteiten.
Zij coördineren tevens de werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de vrijwilligers.
Daarnaast verzorgen zij de ledenadministratie en de diploma-administratie.
Zwem-instructrices/instructeurs
De zweminstructrices/instructeurs zijn in het bezit van de bijbehorende en passende diploma's
m.b.t. het aanleren van de zwemslagen en het afnemen van examens voor de zwemdiploma's.
Daarnaast begeleiden zij alle werkzaamheden, die worden uitgevoerd door de vrijwilligers.
Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn de mensen, die de deelnemers begeleiden met het uitvoeren van de
sportieve activiteit.
Gedragscode
Alle vrijwilligers verklaren zich te houden aan de Gedragscode van De Pinguïns. Vanaf 2016
ondertekenen zij daartoe een formulier, waarin de gedragscode beschreven staat. Bovendien is
een Vertrouwenspersoon benoemd. De vrijwilligers kunnen met klachten of vragen bij haar
terecht.
Deelnemers
Deelnemers zijn de mensen, die contributie aan De Pinguïns betalen en die sportieve
activiteiten uitvoeren bij de vereniging.
Wanneer zij een probleem en/of vraag hebben, kunnen zij zich wenden tot de leidinggevenden
in het zwembad. Deze behandelen dit zelf of leggen het voor bij het bestuur.
Websitebeheerder
De beheerder houdt de website up to date.
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1.5 Gehandicapten/mensen met een beperking
Handicap is een overkoepelende term voor aangeboren of door ziekte of ongeval opgelopen
blijvende hindernissen (beperking) van mensen.
Deze hindernissen komen voor op lichamelijk, verstandelijk, psychisch en sociaal gebied.
Meer en meer gebruikt men de minder stigmatiserende term: beperking.
De beperkingen, die gemiddeld voorkomen bij De Pinguïns zijn:
− lichamelijke beperking
− verstandelijke beperking
− visueel
− slechthorend
− autisme

1.6 Communicatie
In een stichting als De Pinguïns is het van belang iedereen, die met ons te maken heeft, goed
op de hoogte houden. Deze communicatie naar alle belanghebbenden heeft een informerende,
activerende of amuserende werking. Deze vorm van communicatie bevordert de sfeer,
betrokkenheid en continuïteit binnen De Pinguïns tussen alle deelnemers, bestuur,
instructrices/instructeurs en vrijwilligers.
De communicatiemiddelen, die binnen De Pinguïns gebruikt worden zijn:
− de zwemlessen
− de pictogrammenkaartjes
− de mails
− de website
− het discozwemmen
− de bowling-avond voor vrijwilligers

1.7 Financiën
De financiële gezondheid van De Pinguïns is van cruciaal belang. Daarom worden ook de
jaarlijkse inkomsten en uitgaven hieronder beschreven.
a) Inkomsten
Contributie:
De contributie wordt per automatische incasso geïnd
Subsidies:
Jaarlijks wordt een subsidie aangevraagd bij en ontvangen van de gemeente Edam/Volendam
Sponsoren:
Door verschillende bedrijven en particulieren wordt een financiële bijdrage geleverd aan De
Pinguïns. Tevens wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van plaatselijke acties, etc.
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b) Uitgaven
Huur zwembad
Onkosten zweminstructrices/instructeurs
Materiaalkosten
Vervoerskosten
Algemene kosten
Stichting de Pinguins houdt een administratie bij. Uit deze administratie blijkt: welke
bedragen er per kostensoort zijn uitgegeven.
Dat geldt ook voor wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de
stichting is. Wij benadrukken wij dat de bestuurders van Stichting de Pinguins zich vrijwillig
inzetten en ontvangen zij geen beloning/vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden. Bij
onkostenvergoeding zal dit hooguit gaan om eventuele gemaakte reiskostenvergoeding.
Het vermogen van de stichting wordt te allen tijde aangewend ter verwezenlijking van de
doelstellingen van de Stichting.
De Stichting zal niet meer vermogen houden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstellingen van de Stichting.
Stichting de Pinguins ontvangt subsidie van de gemeente Edam-Volendam. Na afloop van elk
kalenderjaar wordt er aan de subsidiegever verantwoording afgelegd d.m.v. een inhoudelijk
en financieel verslag. Bij teveel of overgehouden projectsubsidie wordt het teveel aan gelden,
volgens de regels, teruggestort naar de subsidiegever.

2. Extern beleid
De faciliteiten, waar De Pinguïns iedere zaterdagochtend gebruik van maken is het zwembad
“De Waterdam” te Volendam. Daar worden tevens de disco-zwem-avonden gehouden.
De bowling-avond wordt gehouden in de bowling “De Zedde” te Volendam.
De subsidie wordt jaarlijks aangevraagd bij de gemeente Edam/Volendam.
De Pinguïns hebben een erkenning om de Nationale Zwemdiploma's uit te mogen reiken.
Deze erkenning geeft recht tot het organiseren van diplomazwemmen en het bestellen van
zwemdiploma's bij het Nationaal Platform Zwembaden te Ede.
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3. Toekomstbeleid
Het toekomstbeleid van De Pinguïns is er op gericht om continuïteit te waarborgen.
Ten eerste door het aantal deelnemers op peil te houden en ten tweede door voldoende
vrijwilligers te behouden en aan te trekken.
Indien één van beide groepen aanvulling behoeft, wordt er door middel van advertenties in
plaatselijke kranten hiervoor aandacht gevraagd. Voor vrijwilligers wordt dan tevens contact
gezocht met de vrijwilligersmakelaar van Edam/Volendam.
Daarnaast worden zoveel mogelijk bijzondere activiteiten en/of gelegenheden aangegrepen
om een artikel daarover in de plaatselijke kranten te plaatsen.

4. Contactgegevens
Joke Molenaar – voorzitter
Dick Tol – penningmeester
Lidia Eeltink – secretaris
Voor vragen m.b.t. de mogelijkheden in het zwembad kunt u terecht bij:
Linda Koning 0299-367380
Willia Veltman 06-13892810
website: www.pinguins.nl
e-mail: info@pinguins.nl
Voor vragen m.b.t. de financiën:
Dick Tol 06-23969436
Voor inhoudelijke vragen over De Pinguïns:
Lidia Eeltink 06-10759153
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