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Vervoersprotocol bij wedstrijden 
Deltasteur is voor zwemwedstrijden, die elders gezwommen worden, afhankelijk van hulp en inzet van ouders. 
Om dit goed en efficiënt te regelen zijn onderstaande regels van belang. 

Huisregels vervoer wedstrijdzwemmen: 

• Van ouders van zwemmende kinderen wordt verwacht dat men regelmatig rijdt van en naar 
wedstrijden; 

• Officials en trainers moeten ook mee naar de wedstrijd. Zij hoeven niet zelf voor vervoer te zorgen. 
Zorg dat er voldoende plaats is voor deze belangrijke mensen, zonder hen is een wedstrijd niet 
mogelijk; 

• De coördinatie van het vervoer naar wedstrijden ligt bij de vervoerscommissie; 
• De verantwoordelijkheid voor voldoende vervoer ligt bij de ouders; 
• De vervoerscommissie gaat er van uit dat het vervoer naar wedstrijden in onderling overleg geregeld 

wordt. Indien je niet zelf voor vervoer kunt zorgen, kan je een beroep doen op de vervoerscommissie. Dit 
kan alleen per e-mail en moet woensdag voorafgaand aan de wedstrijd bij de vervoerscommissie binnen 
zijn; 

• Zwemmers wonend in Kampen moeten gezamenlijk vertrekken bij zwembad “De Steur”. 
Zwemmers wonend in IJsselmuiden moeten gezamenlijk vertrekken bij zwembad “Sonnenberch”. 
Uitzonderingen zijn met betreffende personen afgesproken/besproken. 
Gezamenlijk vertrek is noodzakelijk, zodat de ploegleiding weet wie er wel en niet is. Dit voorkomt 
onnodige kosten (boetes) van ziekmeldingen e.d. In hele uitzonderlijke gevallen kan worden afgeweken 
van deze regel. Dit kan alleen na overleg met vervoerscommissie;  

• Er wordt door de commissie verder uitgegaan van een inzittendenverzekering bij diegenen die rijden; 
• Van de bestuurders wordt verwacht dat zij zich verantwoord gedragen in het verkeer. Dit betekent: 

* Rij veilig; 
* Nuttig geen alcohol; 

• Maak afspraken met de rijdende ouders (onderling) wie met wie meerijdt, zodat niemand achterblijft; 
• Niet naleven van bovenstaande regels zou kunnen leiden tot het uitsluiten van de betreffende zwemmers 

voor de wedstrijden. 
  
Declaraties: 
• Aan de autobestuurders zal alleen een vergoeding betaald worden indien men, op verzoek en extra door 

de vereniging gevraagd is (door vervoerscommissie); 
• De reiskostenvergoeding is volgens de geldende regels van Deltasteur. Deze zijn op te vragen bij 

penningmeester.zwemmen@deltasteur.nl  
• Declaraties van de gereden kilometers dienen te geschieden met het daarvoor bestemde 

declaratieformulier, welke bij de penningmeester of op de internetsite (www.deltasteur.nl) verkrijgbaar is. 
 

Vervoercommissie in Kampen: Wilmanet Muller en Gea van Dijk. 
Vervoerscommissie in IJsselmuiden: Agnes de Lange en Henriët Faber.  
E-mail adres vervoerscommissie: vervoer.zwemmen@deltasteur.nl 

Als iedereen bij toerbeurt rijdt en het vervoer regelt, dan worden taken en kosten (vervoerskosten) eerlijk 
verdeeld over alle ouders! 

Bedankt namens alle zwemmers. 

Met vriendelijke groeten, 
Zwemcommissie Deltasteur	  


