
Zwemles voor het A, B en C diploma 
 

In onze spelregels vind je meer informatie over de 
vergoeding voor zwemles voor het A, B of C diploma. 
Onderstaand een korte samenvatting. 

Reguliere zwemles voor het A, B of C diploma 
Naast sport -en culturele activiteiten biedt het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur Breda ook vergoeding aan van zwemlessen. 
Er zijn twee keuzes: 

Keuze 1: Voor BredaPashouders: zwemmen bij de zwembaden van Optisport, 
zwembad Sonsbeeck of zwembad Wisselaar, met een korting van 90% op 
iedere leskaart voor reguliere zwemles. 

1. Ga met de BredaPas naar de receptie van zwembad Sonsbeeck of zwembad de 
Wisselaar 

2. De aanvraag wordt door de medewerker van het zwembad direct in orde wordt 
gemaakt. 

Er hoeft daarom geen aparte aanvraag te worden ingediend bij het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur Breda voor deze zwemles. Naast deze zwemlesvergoeding, kan er ook 
een aanvraag voor een andere sport en culturele activiteit worden ingediend. 

Keuze 2: zwemmen zonder BredaPas en/of bij een andere zwemaanbieder. 
Wil de ouder gebruik maken van zwemles bij een andere aanbieder dan de 
zwemregeling zoals aangeboden 
bij Optisport dan kan dat. 

1. Zoek contact met een intermediair. Dit is een professional die werkzaam is in het 
onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg. 

2. De intermediair dient de aanvraag voor een vergoeding voor zwemles bij het 
Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda in. 

De maximale vergoeding voor zwemles via keuze 2 bedraagt in 2021 € 500,- per 
kind, per jaar. Zijn de kosten voor de zwemles hoger, dan dient de ouder deze kosten 
zelf te betalen. 
Er kan naast deze zwemlesvergoeding geen andere aanvraag voor een sport worden 
ingediend. Wel voor een culturele activiteit.  
Andere aanbieders zijn bijvoorbeeld Arendse Healthclub, De 3 Berken,  Zwembad 
Aquamarant, SGZ sport & wellness en Zweminstituut Breda.  

Bijzonderheden zwemlessen 
Inschrijfgeld, diplomageld, annuleringskosten, attributen en eventuele andere kosten 
worden niet vergoed en moeten ouders zelf betalen. Vraag bij het zwembad na wat 
deze kosten zijn. 

Heb je vragen, wil je meer informatie of heb je hulp nodig? 
Neem vooral contact met ons op via breda@jeugdfondssportencultuur.nl of 
telefoonnummer 06-40410453. We zijn op maandag, dinsdag en donderdag 
bereikbaar. We helpen graag! 

https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2021_Lokale-Spelregels-Jeugdfonds-Sport-en-Cultuur-Breda-1.pdf
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