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Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de Patiëntenvereniging voor Warm Water
Therapie .
In dit boekje kunt u nuttige informatie en adressen vinden.
De Patiëntenvereniging voor WWT werd op 29 juli 1994 opgericht.
Het doel van de warmwatertherapie is het lichaam te versoepelen en/of leren omgaan
met beperkingen welke kunnen voortkomen uit een (tijdelijke) ziekte, een chronische
aandoening of leeftijd.
De oefeningen worden gegeven door BIG-geregistreerde erkende fysiotherapeuten.
De vereniging wordt ondersteund door een team van vrijwillig(st)ers
De therapie wordt gegeven in het zwembad “de Vrijbuiter”aan het Globeplein in AlmereBuiten. “De Vrijbuiter” is gelegen naast het NS-station in Almere-Buiten.
De therapie wordt gegeven per uur,t.w:
Maandagmiddag
:
12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 uur
Donderdagmiddag :
13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 uur
Vrijdagmorgen
:
09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 uur
Als lid van de vereniging kunt u één uur per week therapie volgen. Meerdere uren zijn
mogelijk, maar dit heeft wel gevolgen voor de contributie.
In de schoolvakanties kunt u geen therapie volgen. De data van deze vakanties
worden vermeld op het zwemrooster overzicht die jaarlijks wordt verstuurd bij de
uitnodiging voor de jaarvergadering.
Het zwemrooster is ook terug te vinden op de website van de vereniging.
WWW.PVWWT.NL
Leden worden regelmatig via onze Nieuwsbrief op de hoogte gehouden over actueel
nieuws binnen de vereniging
Mochten er veranderingen zijn, dan ontvangt u een aanvulling voor dit boekje.
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Ereleden
Mevr. L. Vos-Springer
Dhr. R. Vugts
Dhr. F. Vleeming
Voorzitter
Vacant
voorzitterwwt@gmail.com

Redactie / PR
Josine Carton-Metz
De Waterval
Bivak 117
1353 AA Almere
Tel. 036 – 5313480
(MA-VR 18.30 – 19.30 uur)
redactiewwt@gmail.com

Vice-voorzitter
Jolanda van Haren
Paul Kleestraat 42
1328 HG Almere
Tel. 036 - 5325634
vicevoorzitterwwt@gmail.com

Therapeuten
Yvonne Mandemaker
Joke Root
Jacqueline Pannekoek
IJsbrand den Hollander
Tamara de Leeuw

Secretaris
Remy Carton
Bivak 117
1353 AA Almere
Tel. 036-5313480
secretariaatwwt@gmail.com

Zwembad
De Vrijbuiter
Globeplein 1
1334 BTAlmere-Buiten
Tel. 036-5371135

Penningmeester en
Ledenadministratie
Peter Granade
Vosplantsoen 15
1338 BC Almere
Tel. 06 - 53525806
(MA-VR 19.00 en 20.00 uur)
e-mail penningmeester:
penningmeesterwwt@gmail.com

Website
www.pvwwt.nl

Algemeen Correspondentieadres :
Patiëntenvereniging voor
WarmWaterTherapie
Vosplantsoen 15
1338 BC Almere

Bankrelatie
RABO: NL56 RABO 0118 9102 80
t.n.v. Patiëntenvereniging v
WarmWaterTherapie
Vosplantsoen 15
1338 BC Almere
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PATIENTENVERENIGING VOOR WARM WATER THERAPIE
HUISHOUDELIJKE REGLEMENT
ARTIKEL 01. Het lidmaatschap wordt geacht te zijn ingegaan op moment van de eerste
deelname aan de therapie en geldend voor onbepaalde tijd.
Bovengenoemde is alleen geldig als aan betalingsverplichting is voldaan.
ARTIKEL 02. Bij opzegging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van een
kalendermaand in acht te worden genomen.
ARTIKEL 03. Het inschrijfgeld van de Ledenvereniging bedraagt € 15,--.
ARTIKEL 04. De contributie bedraagt € 23,00 per maand.
De contributie en het inschrijfgeld wordt per automatische incasso geïnd.
De contributie voor een donateur bedraagt € 12,-- per jaar.
ARTIKEL 05. Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken) dient contact opgenomen te worden
met de redactie. (redactiewwt@gmail.com)
ARTIKEL 06. Royementsbeleid is 3 maandencontributie achterstand, 4 weken voordat het
royement in werking treedt, wordt betrokkene schriftelijk in kennis gesteld van
het voorgenomen royement.
ARTIKEL 07. Bij betalingsachterstand c.q. niet op tijd binnen zijn van de door het betreffende
lid aan de vereniging verschuldigde bedragen kan het Bestuur het lid de toegang
tot
en het deelnemen aan activiteiten weigeren tot aan de verplichtingen is voldaan.
Ontzegging van deelname aan activiteiten van de vereniging, ontslaat het lid niet
van voldoening van zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging.
ARTIKEL 08. Tijdens de schoolvakanties en op erkende feestdagen kan geen therapie gevolgd
worden.
ARTIKEL 09. Het is niet toegestaan, zonder overleg met de ledenadministratie van uur en/of
dag te wisselen.
ARTIKEL 10. In de zomer zijn wij 6 weken gesloten. Over die periode juli en augustus hoeft
geen contributie betaald te worden.
ARTIKEL 11. Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement dienen aan de leden te worden
voorgelegd in de Algemene Ledenvergadering.
ARTIKEL 12. Van iedere ledenvergadering zullen notulen gemaakt worden en deze zullen de
leden voor de volgende vergadering in hun bezit kunnen krijgen.
ARTIKEL 13. Ieder lid heeft het recht om schriftelijk voorstellen bij het Bestuur in te dienen.
Deze zullen op de eerstkomende bestuursvergadering op de agenda geplaatst
worden.
ARTIKEL 14. Heeft een lid onverhoopt klachten over de organisatie en/of enigerlei
omstandigheden binnen “De Vrijbuiter”dan dient men zich tot het Bestuur te
wenden en nimmer tot de medewerkers/directie van het zwembad.
ARTIKEL 15. De vereniging is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of ontvreemding van
eigendommen van leden of derden.
De eventuele aansprakelijkheid van de vereniging of leden die namens de
vereniging optreden, dient door het Bestuur te worden verzekerd middels een
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
ARTIKEL 16. Deelname aan de therapie geschiedt op eigen risico.
ARTIKEL 17. In alle gevallen waarin Statuten en Huishoudelijk Reglement niet voorzien,
beslist het Bestuur.
ARTIKEL 18. Leden kunnen aan het einde van het jaar of bij beëindiging lidmaatschap op verzoek
een kwitantie krijgen over de betaalde contributies van het lopende jaar.
Januari 2016
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ZIEKMELDINGEN
- U dient zich alleen bij de redactie ziek te melden op het moment dat het er naar uitziet dat de
ziekte langer dan 3 weken gaat duren of in elke geval vanaf de derde week dat men ziek is.
- Op het moment dat u weer denkt te gaan zwemmen, dient u dit te melden bij de redactie.
Wij zorgen dat ook de therapeuten op de hoogte worden gesteld, dat u voorlopig niet
aanwezig kunt zijn wegens ziekte.
De redactie is bereikbaar op tel. 036-5313480(MA-VR tussen 18.30-19.30 uur) of per e-mail
redactiewwt@gmail.com
Bij het sturen van een e-mail of inspreken van de voicemail, wel duidelijk uw naam en uw
therapie-uur vermelden, alsmede uw telefoonnummer.
Uiteraard kunt u er bij langere afwezigheid voor kiezen om uw lidmaatschap tijdelijk op te
zeggen (opzegtermijn 1 kalendermaand) en zich later weer aan te melden, er kan dan echter
niet gegarandeerd worden dat u direct weer in dezelfde groep kunt gaan zwemmen, ook dient
u weer €15,- inschrijfgeld te betalen.

OPZEGGINGEN
Als u uw lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u dit schriftelijk (mag ook per e-mail –
penningmeesterwwt@gmail.com) te doen bij de penningmeester.
U ontvangt van de penningmeester een schriftelijke bevestiging van uw opzegging,
waarin tevens te kennen wordt gegeven wanneer uw contributie betaling stop wordt
gezet.
U dient rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand. (kalendermaand).
M.a.w. uw contributie loopt altijd nog minimaal 1 maand door na opzegging, uiteraard
kunt u in deze laatste maand nog gebruik maken van uw uur zwemmen.
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd nog even bellen met de penningmeester,
tel. 06 - 53525806 (tussen 19.00 – 20.00 uur) of per e-mail:
penningmeesterwwt@gmail.com
Januari 2016
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INHALEN GEMISTE UREN
Uren die u gemist heeft kunt u in alle therapie uren inhalen.
Hiervoor gelden de volgende regels:
o
o
o
o
o
o

Gemiste uren kunt u inhalen.
Zwemuren die gemist worden door schoolvakanties kunnen niet worden
ingehaald, tenzij het gaat om een enkele vrije dag.
Zij die hulp nodig hebben en/of gebruik moeten maken van de
invalidenkleedkamer dienen evt. inhalen van te voren te overleggen met
coördinator Jolanda van Haren, tel. 5325634
Men dient zich te melden bij de therapeute en zijn/haar naam en therapie-uur
door te geven.
U dient het gemiste uur zo snel mogelijk (maar nooit later dan binnen een
maand) in te halen.
Leden weten zelf welke oefeningen zij wel/niet aankunnen.

April 2015

Informatieboekje Patiëntenvereniging voor WarmWaterTherapie

6/6

