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Aan alle leden en ouders/verzorgers van de afdeling Wedstrijdzwemmen van De Dinkel Denekamp, 

 

Mede namens de vervoerscommissie willen we alle leden en hun ouders/verzorgers op de hoogte brengen van de afspraken, die 

rondom het vervoer van de deelnemers naar zwemwedstrijden en trainingskampen gelden. Dit omdat we gemerkt hebben dat er 

wel eens onduidelijkheden zijn hieromtrent en dit bij de vervoerscommissie op dit moment leidt tot ergernissen. 

 

Voorbeelden van de onduidelijkheden/ergernissen zijn onder andere: 

 Over de hele linie zijn er te weinig leden, ouders/verzorgers die zich opgeven om te rijden. Het komt vaak voor dat er 

ouders/verzorgers zijn die aangeven niet te kunnen rijden, wel bij vertrek of tijdens de wedstrijd aanwezig zijn en hun kind 

toch zelf vervoeren. Het gevolg is dat ingedeelde leden, ouders/verzorgers, die met moeite te vinden zijn, met lege plekken 

rijden. Hierdoor kunnen soms minder auto’s worden ingedeeld; 

 Er zijn ouders/verzorgers die, als ze rijden, altijd alleen hun eigen kind rechtstreeks van huis naar het “uitzwembad” rijden. 

Ingeval ze niet zelf rijden moet het kind wel met een ander lid, ouder/verzorger meerijden; 

 Er zijn ouders/verzorgers die iedere keer na het ontvangen van de uitnodiging direct aangeven dat ze niet kunnen rijden. 

Hun kind wordt dus altijd door anderen vervoerd; 

 Er zijn leden, ouders/verzorgers die alleen willen rijden wanneer er een uitwedstrijd is verder dan 40 kilometer van 

Denekamp, hiervoor wordt namelijk een vergoeding gegeven; 

 In de uitnodiging van de uitwedstrijd wordt aangegeven om ALTIJD bericht te geven aan de vervoerscommissie of u wel of 

niet kunt rijden. Veel ouders/verzorgers, die meestal rechtstreeks (alleen hun eigen kind) rijden, doen dit niet omdat men 

denkt dat de vervoerscommissie dit wel weet. Het geven van het bericht wordt ook erg vaak vergeten, met als risico dat deze 

leden, ouders/verzorgers wel ingedeeld kunnen worden om te rijden; 

 Ingedeelde leden, ouders/verzorgers vergeten vaak om op de site te kijken en komen niet opdagen. 

  

 Om in de toekomst deze onduidelijkheden/ergernissen te voorkomen willen we u door deze brief op de hoogte stellen van de 

afspraken welke wij als vereniging al geruime tijd hanteren omtrent het vervoer naar wedstijden/activiteiten die we voor onze 

leden organiseren.  Tevens willen we aangeven dat zonder uw hulp deze activiteiten voor de vereniging onbetaalbaar zijn. Zonder 

uw hulp kunnen we minder voor onze leden (dus voor uw kinderen) organiseren en dit kan niet de bedoeling zijn! 

 

Daarom onderstaande opsomming van de afspraken welke we hanteren rondom het vervoer. U kunt dit zien als een soort 

reglement voor het vervoer van alle leden naar activiteiten waar we aan deelnemen of zelf organiseren. 

De algemene regels zijn: 

 De vervoerscommissie regelt alle vervoer rondom de zwemwedstrijden/activiteiten van De Dinkel; 

 Elk deelnemer krijgt een uitnodiging voor een wedstrijd via de mail. U geeft hierop ALTIJD aan of u wel/niet kunt rijden 

(via vervoer@dedinkel.nl ). Indien u geen bericht stuurt kunt u ingedeeld worden om te rijden. Bij te weinig aanmeldingen 

deelt de vervoerscommissie de leden, ouders/verzorgers in; 

 Leden, ouders/verzorgers die zich aangemeld hebben om wel te rijden worden het eerst ingedeeld. Als dit ontoereikend is 

worden daarna de leden, ouders/verzorgers ingepland die geen bericht van verhindering gegeven hebben. Hierbij wordt 

rekening gehouden met het aantal keren dat deze leden, ouders/verzorgers in het verleden reeds gereden hebben. Leden of 

ouders/verzorgers die weinig rijden worden het eerst ingedeeld; 

 De rijlijsten worden woensdags voor de uitwedstrijd op www.dedinkel.nl geplaatst; 
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 De leden, ouders/verzorgers, aangemeld of niet, dienen de rij-lijsten in te zien op de 

website, om te vernemen of zij al dan niet ingedeeld zijn om te rijden; 

 De ingedeelde leden, ouders/verzorgers op een rij-lijst dienen ZELF voor vervanging zorgen indien zij onverhoopt niet 

kunnen; 

 Nadat de rij-lijsten definitief op de website staan (woensdags voor de wedstrijd) moet een eventuele afmelding niet alleen 

bij de trainers, maar ook bij de vervoerscommissie gemeld worden via e-mail (vervoer@dedinkel.nl ). Zeker wanneer er veel 

afmeldingen zijn, kan hierdoor de indeling alsnog gewijzigd worden; 

 In de uitnodiging van iedere uitwedstrijd staan eventuele specifieke regels vermeld die voor die wedstrijd gelden. 

 

Met deze toelichting op de afspraken hopen we dat er in de toekomst minder onduidelijkheden zijn over dit onderwerp. Dit is 

voor ons heel belangrijk zodat de vervoerscommissie zijn werkzaamheden voor onze verenging kan blijven uitvoeren zonder dat 

dit tot ergernissen leidt. Zij hebben uw hulp daarbij nodig! 

Laten we samen zorgen dat we ook dit onderdeel bij onze fantastische vereniging goed kunnen blijven verzorgen met onze 

vrijwilligers die veel tijd stoppen in onze vereniging, want we weten het heel zeker: 

Zonder vrijwilligers draait onze club niet! 

 

Voor de volledigheid geven we u aan welke vergoedingen gehanteerd worden voor de reiskosten naar wedstrijden, cursussen, 

vergaderingen en overige activiteiten: 

1) Vergoeding wordt betaald vanaf 40 kilometer enkele reis, kilometers worden heen en terug vergoed. Het aantal 

kilometers wordt bepaald door de vervoerscommissie met behulp van Google, via de snelste weg, waarbij elke 

meerijdende auto evenveel vergoed krijgt. Vergoeding wordt overgemaakt op het rekeningnr. dat bij de 

vervoerscommissie bekend is. 

2) Doorgaans worden de kilometers berekend van de parkeerplaats van Dorper Esch tot de eindbestemming en terug. 

Wanneer een ander startpunt dan Denekamp logisch is, wordt dat overlegd met de vervoerscommissie.  

3) Vergoeding voor meerijden naar zwemwedstrijden en/of ander activiteiten, is vastgesteld op € 0,14 per kilometer.  

4) De vergoeding wordt alleen betaald wanneer u als lid, ouder/verzorger op de rij-lijst genoteerd staat, of indien u invalt 

voor een ander lid, ouder/verzorger en dit bekend is bij de vervoerscommissie. 

5) Per wedstrijd  en/of ander activiteit  wordt per dag eenmaal heen en terug vergoed. 

6) Vergoeding geldt alleen wanneer er gereden wordt met een volle auto. Er wordt altijd rekening gehouden met één rest-

auto (die ook een vergoeding krijgt) omdat vrijwel nooit alle deelnemers precies in alleen maar volle auto’s passen. 

7) Vergoeding van reiskosten, anders dan die naar zwemwedstrijden, moeten apart gedeclareerd worden. Declaratie 

indienen per mail naar penningmeester@dedinkel.nl .Onder vermelding van de betreffende activiteit met het aantal 

gereden kilometers en het rekeningnummer waarop de vergoeding gestort dient te worden. 

Bovenstaande zijn richtlijnen. De penningmeester mag, in redelijkheid, afwijken in voorkomende gevallen. Eventuele geschillen 

worden aan het algemeen bestuur ter beoordeling voorgelegd. 

 

Heeft u over bovenstaande nog vragen, opmerkingen of ideeën? Neem gerust contact op want wij zijn altijd bereid u te woord te 

staan. U kunt ons bereiken via de mailadressen: vervoer@dedinkel.nl  en/of bestuur@dedinkel.nl 

 

Bestuur De Dinkel Denekamp     Vervoerscommissie De Dinkel Denekamp 

 

_________________________    _________________________ 
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