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Gegevens organisatie
Swimmin’ Foundation
Sluisendijk 33A
3274 BM Heinenoord
www.swimminfoundation.nl
085 76 09 321
KVK: 67746624
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Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Zwemles 4 Foudation
Eerste inschrijving: handelsregister 06-01-2017
Datum akte van oprichting: 05-01-2017
Activiteiten SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
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Introductie
Jaarlijks vallen er in Bangladesh ruim 17.000 slachtoffers door een verdrinkingsdood. Meer dan de
helft hiervan is jonger dan 24 jaar. Daarmee is de verdrinkingsdood één van de meest voorkomende
doodsoorzaken.
Helaas is er maar weinig aandacht voor dit probleem, terwijl veel ongevallen kunnen worden
voorkomen als kinderen leren zwemmen. Maar ook volwassenen hebben baat bij zwemles en kunnen
te hulp schieten bij problemen met jongere kinderen als zij kunnen (reddend) zwemmen.
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Missie
De Swimmin’ Foundation heeft als missie het aantal verdrinkingsdoden in Bangladesh drastisch te
verlagen, kinderen te leren overleven in het water, lokale instructeurs op te leiden en het bewustzijn
van de gevaren van het water te vergroten.
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Visie
In Nederland kan ieder kind leren zwemmen en wordt zwemmen gezien als een vanzelfsprekendheid.
Helaas is dat niet overal zo en juist in landen waar de nood het hoogst is, is de behoefte het groot.
Swimmin’ Foundation kan zijn kennis en kunde daarom goed inzetten om een verschil te maken.
Bangladesh is één van de grootste probleemgebieden en daarom bij uitstek geschikt om
zwemonderwijs te gaan verzorgen.
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Doelstelling
Wij gaan in Bangladesh
• Zwemlessen verzorgen aan kinderen vanaf 5 jaar
• (Jong) volwassenen leren reddend zwemmen (Ook om kinderen onder de 5 jaar te kunnen redden)
• Lokale instructeurs opleiden
• Zwemonderwijs laten integreren in het educatieprogramma
• Werken aan de bewustwording van de gevaren van het water
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Wat is er gedaan
6.1
Opstart
Begin 2018 was ons eerste bezoek aan Bangladesh. We hebben onderzocht hoe groot de problemen
zijn en wat de mogelijkheden zijn om hier wat aan te doen. Na deze reis is ons één ding bijgebleven:
het is onze plicht om iets te doen aan de situatie in dit land.
6.2

Situatie-analyse na eerste bezoek

De maanden na ons bezoek zijn we druk bezig geweest met het opstellen van onze plannen. Eén van
de belangrijkste punten is dat ons ‘kleine’ team het niet alleen kan. Daarom hebben we een opleiding
uitgewerkt om lokale inwoners te leren zwemles geven. Als wij het voor elkaar krijgen om steeds
meer zweminstructeurs op te leiden, kan onze impact het grootst zijn.
6.3
Opvolging
In november 2018 zijn we met een delegatie van 4 personen in Bangladesh geweest. We zijn op één
van de vele eilanden gestart met het opleiden van de eerste 16 (lokale) zweminstructeurs.
Na dit bezoek hebben we de reis geëvalueerd en hebben een paar conclusies getrokken:
•
Het klimaat is een beperkende factor, door het regenseizoen is het 3 à 4 maanden niet mogelijk
les te geven in de rivieren.
•
Van de overige maanden vallen drie maanden af omdat het te koud om in buitenwater les te
geven.
•
Potentieële instructeurs moeten gevonden worden in het huidige lerarenbestand. Zij zijn
begaan, welwillend om te leren, bekend met de omgang met kinderen en spreken goed Engels.
•
Een andere zwemlocatie dan de rivier is noodzakelijk om langere periodes per jaar les te geven
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Toekomst
Voor de komende jaren hebben we de volgende doelstellingen
- Realisatie van een zwembad op het trainingscentrum van de Friendship Foundation.
- Realisatie van een zwemboot
- Continuering van het geven van lessen en het opleiden van instructeurs.
8.
Bestuur
Mr. L.P. Quartel – voorzitter
Mr. E. Robert - Secretaris
Mr. T. van Nieuwamerongen – penningmeester
9.
Beloningsbeleid
Wij hanteren geen beloningsbeleid.
Onze bestuursleden steunen de foundation vrijwillig en krijgen hier geen vergoedingen voor.

Financieel overzicht Swimmin' Foundation 2018
Uitgaven
Project januari
Vliegtickets januari

€
€ 1.332,78

Binnenlandse vliegtickets
Parkeerkosten schiphol
Bonnen in Turkse lira
Bonnen in Euro's
Bonnen in Taka
Totaal

€ 240,00
€ 69,99
€ 27,73
€ 38,67
€ 767,28
€ 2.476,45

Deze bon
ontbreekt
166,5
38,67
72891

TL
Euro
TK

Toelichting
Project november
Vliegtickets november
Kosten Friendship
Hotelkosten
Binnenlandse vluchten
Personeelskosten (* 25 euro)
Parkeren schiphol
Overige kosten
Totaal

Overige kosten
Website
Protiemateriaal
Graphische ontwikkeling
Personeelskosten in NL

TK
166782
33200
45600

$

€
€ 2.925,78
1985 € 1.761,12
400 € 354,89
€ 481,58
€ 2.000,00
€ 135,00
€ 345,84
€ 8.004,21

Alles gesponsord
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal
€ 10.480,66
Dit bedrag is in 2018 gesponsord door de zwemschool Swimmin’ aan de
Swimmin’ Foundation

2x40=80 uur

