Farys, de stad Damme en de stad Brugge zoeken een structurele partner
voor de organisatie van zwemlessen in drie Brugse zwembaden.
Sinds 1 juli 2019 zijn de Brugse zwembaden, Jan Guilini en Interbad, in beheer van Farys, die de
zwembaden uitbaat op vraag van de stad Brugge (Jan Guilini en Interbad) en de stad Damme (Interbad).
Deze exploitatie heeft als doel om de werking van de zwembaden efficiënt uit te baten en de werking
maximaal op elkaar af te stemmen om zoveel mogelijk zwemwater aan een toegankelijk tarief te
kunnen aanbieden. Voldoende mogelijkheden voor clubs, scholen en individuele gebruikers zijn hierbij
zeer belangrijk.
Zwemmen wordt gezien als een basisvaardigheid en redt potentieel levens. Het is dus een cruciale
vaardigheid die van jongsaf aangeleerd moet worden. Farys, de stad Damme en de stad Brugge wenst
iedereen dan ook maximaal kansen te geven om die vaardigheid onder de knie te krijgen.
Aansluitend wensen we zoveel mogelijk mensen te stimuleren om aan te sluiten bij een zwemclub om
hun vaardigheden te verfijnen en verder uit te bouwen.
Op vandaag is er een zeer grote vraag om zwemlessen te volgen. In die zin dat de vraag ruimschoots
het aanbod overtreft. Om deze behoefte zo efficiënt mogelijk aan te pakken worden de mogelijkheden
van drie Brugse zwembaden (zie hieronder) gebundeld en wordt op zoek gegaan naar een kwalitatieve
partner om de zwemlessen binnen het hieronder geschetste kader te realiseren, hierna ‘de
zwemschool’ genoemd. De zwemschool krijgt de mogelijkheid om voor een periode van 5 jaar (1
september 2021- 31 augustus 2026) de zwemschool uit te bouwen, zoals in deze beschrijving
opgenomen.
Onder zwemlessen wordt begrepen: van watergewenning tot het kunnen zwemmen van 50m.
Het is in elk geval niet de bedoeling om in concurrentie te treden met de bestaande zwemclubs, in
tegendeel: de zwemschool is een partner van de bestaande clubs en leidt de zwemmers, na het
behalen van hun brevet of voltooien van hun lessen maximaal toe naar de bestaande zwemclubs.
1.
-

Onze verwachtingen:
Aanbieden van verschillende niveaugroepen:
o Van watergewenning ➔ 50m afstandzwemmen
o De leerlijn van Fred Brevet is opgenomen in de eindtermen van het basisonderwijs. Het
is dan ook de bedoeling te komen tot deze vaardigheden.
o De zwemschool werkt in nauw overleg met de aanwezige clubs en fungeert dan ook
als een belangrijke partner van deze.
Afhankelijk van de noden en interesses van het kind wordt een mogelijk traject
voorgesteld.

-

Er wordt aandacht besteed aan de beleving doorheen het volledige traject. Deelnemers worden
gemotiveerd door de lessen en beleven plezier (poster, sticker bij het behalen van een
diploma, mascotte, …)

-

Beperkt aantal kinderen/volwassenen per lesgever:
o We streven naar kwalitatieve zwemlessen waar iedereen, op een veilige manier, kan
leren zwemmen.
o Het aantal kinderen per groep bedraagt minimum 4 en maximaal 10

-

Toegankelijk
o We streven naar laagdrempelige zwemlessen tegen een democratisch tarief.
Dit tarief wordt vastgelegd in een overeenkomst en kan pas na akkoord worden
aangepast.
De zwemschool aanvaardt Brugse Axibonnen (bonnen waarmee personen kunnen
betalen en die integraal terugbetaald worden door de stad).
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o

Er wordt veel belang gehecht aan een zo breed mogelijk onderricht met als doel te
voldoen aan de vraag naar zwemlessen. Het aanbieden van privé-zwemlessen valt
buiten de scope van deze opdracht.

-

Dienstverlening:
o Er wordt voorzien in een digitaal onthaal en reservatiesysteem.
o Op periodieke basis is er feedback naar de ouders en ontvangt men een overzicht van
de opgedane vaardigheden van het kind.
o Er is een duidelijk aanspreekpunt en vlotte communicatie.

-

Kwalitatieve lesgevers
o Alle lesgevers hebben (of zijn bezig met) een specifieke opleiding voor het geven van
zwemlessen aan kinderen en beschikken over een blanco strafblad. Mogelijke
opleidingen:
▪
Bachelor/ Master Lichamelijke opvoeding
▪
Bachelor/ Master bewegingswetenschappen of Kiné
▪
Relevant VTS diploma (initiator, trainer B, …)
▪
…
o zowel de aanbieder als de lesgevers onderschrijven volledig de principes uit de
Panathlonverklaring en uit het charter Geestig Gezond Sporten.

-

Extra pluspunten:
o Aanbod voor volwassenen
Dit betreft het leren zwemmen als stijlverbetering (bijvoorbeeld Start to crawl)

2.

o

Aantoonbare ervaring in de organisatie van zwemactiviteiten aan >50 kinderen/week

o

Het aanbieden van eventuele snelcursussen in vakantieperiodes

o

Een aanbod voor kansengroepen (anderstaligen, migranten, doelgroepen, …)

Kandidatuur
Van de kandidaat-zwemschool (vzw, BV, NV) wordt verwacht om volgende documenten in te
dienen:
- Visie
Een algemene visie op het zwemonderricht en de aanpak.
-

Plan van aanpak

De kandidaat-zwemschool bezorgt een uitgeschreven en gedetailleerd plan/werkwijze waarin
de hogervermelde verwachtingen uitgebreid worden toegelicht aan de hand van voorbeelden,
fiches, …
-

Bezettingsplan

Een voorstel van bezettingsplan van de zwembaden (zie hieronder) met hierin duidelijk
vermeldt de opgenomen bezetting, doelgroepen en trainersschema
-

Prijsbeleid

Een voorstel van gedifferentieerd prijsbeleid wordt voorgesteld.
-

Communicatieplan

Een communicatieplan, waarbij aandacht wordt besteed aan doelgroepen en een snelle en
efficiënte opvolging.
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3.

Timing
De kandidatuur dient ingediend te worden bij ive.coene@farys.be tegen uiterlijk 1 mei 2021.
De ontvangstbevestiging geldt als bewijs van ontvangst.
1 juni 2021: selectie van de zwemschool
1 september 2021: start van de zwemschool
31 augustus 2026: nieuwe bevraging
Na drie maanden (uiterlijk 31 december 2021) en minimaal één keer per jaar is een
evaluatiemoment voorzien.
Telkens de opdrachtgever het nodig acht, wordt een evaluatie- en bijsturingsvergadering
georganiseerd.

4.

Toelichting omtrent de zwembaden
De kandidaat-zwemschool vergewist zich op voorhand van de zwembaden en houdt hiermee
rekening in zijn voorstel. In het bijzonder: grootte, watertemperatuur, toegankelijkheid, ..
Specifieke vragen kunnen gesteld worden via Ive.coene@Farys.be
Zwembaden Interbad en Jan Guilini zijn in beheer bij Farys Het zwembad KTA is in beheer bij
de school. De stad Brugge heeft met het KTA een overeenkomst om het zwembad naschools
open te stellen. De voorgestelde uren zijn bij opmaak van dit document ter beschikking, maar
dienen uiterlijk 15 juni 2021 bevestigd te worden.
De opdrachtgever engageert zich om de zwemschool binnen het kader van dit document zo
goed mogelijk te ondersteunen en faciliteren, maar wijst op het feit dat een zwembad een
technische installatie is die onderhoudsgevoelig is. Geplande sluitingsperiodes worden zo snel
mogelijk gecommuniceerd met de zwemschool. De gevolgen van zowel geplande als nietvoorzienbare sluitingen kunnen op geen enkele wijze verhaald worden aan de opdrachtgever.
Opdrachtgever wijst er op dat een grondige restauratie van zwembad Jan Guilini gepland
staat. Die zal vermoedelijk van start gaan in 2024/ 2025. De zwemschool wordt hiervan in elk
geval tijdig op de hoogte gebracht.
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5.

Aanbod zwembaden
Zwembad Interbad:
Maandag
Woensdag
zwembanen)
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag
zwembanen)

➔
➔

16u45 – 18u15 (2 zwembanen)
16u00 – 18u30 (1/2 instructiebad + 2

➔
➔
➔
➔

17u00
09u30
12u00
12u30

–
–
–
–

18u30
12u00
14u00
14u30

(2 zwembanen)
(3 zwembanen
( instructiebad)
(1/2 instructiebad + 3

Totaal baanuren Interbad = 33u

Zwembad Jan Guilini
-

Dinsdag
Zaterdag

➔
➔

20u00 – 21u00 (Volledig zwembad)
18u00 – 20u00 (Volledig zwembad)

Totaal baanuren Jan Guilini = 15u

Zwembad KTA:
-

Woensdag 13-17u30
zaterdag 9u30-17u30
zondag 9u-13u
donderdag 20u-23u

➔
➔
➔
➔

volledig
volledig
volledig
volledig

zwembad
zwembad
zwembad
zwembad

Totaal baanuren KTA = 97,5u

De samenwerking gebeurt via een overeenkomst en vangt aan op 01/09/2021 voor een
periode van 5 jaar.
De klanten betalen rechtstreeks aan de organisator van de zwemschool. Voor het reserveren
van zwemwater wordt aan de organisator een vooraf bepaald tarief gefactureerd (zie verder)
De overeenkomst is te allen tijde opzegbaar, door elk van de partijen, mits een vooropzeg van
zes (6) maanden, te betekenen bij aangetekend schrijven. Deze opzegging geeft aan geen van
beide partijen recht op enige vergoeding.
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6. Tarieven reservatie zwemwater:
-

Interbad
o Reservatie 1 zwembaan voor zwemlessen = 9 euro per uur
5 euro per uur voor erkende Brugse of Damse sportclubs
o

Reservatie half instructiebad voor zwemlessen = 9 euro per uur
5 euro per uur voor erkende Brugse of Damse sportclubs

-

Jan Guilini
o Reservatie 1 zwembaan voor zwemlessen = 9 euro per uur
5 euro per uur voor erkende Brugse of Damse sportclubs

-

KTA (enkel volledige ZB mogelijk + de zwemschool voorziet zelf in redderstoezicht)
o Volledige zwembad = 45 euro per uur voor niet erkende Brugse-sportclubs.
25 euro per uur voor erkende Brugse of Damse sportclubs.
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