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Zo zorgen we er samen voor dat in Utrecht 
alle kinderen kunnen zwemmen

Paul Verweel Sportfonds
Het Paul Verweel Sportfonds vindt 

het belangrijk dat kinderen kunnen 

sporten. Ook als hun ouders een laag 

inkomen hebben. Ouders/verzorgers 

kunnen voor hun kind(eren) 1 x per  

365 dagen een waardebon van € 75  

aanvragen voor de aanschaf van  

sportkleding en sportmateriaal. 

Wanneer komt een kind ervoor  
in aanmerking?
• Als het in Utrecht woont; 

• Tussen de 4 en 18 jaar is; 

• Een U-pas heeft; 

• Lid is van een sportvereniging  

die op www.u-pas.nl staat. 

Wat moet je ervoor doen? 
Je kunt online een aanvraag doen  

via www.paulverweelsportfonds.nl.  
Is de aanvraag goedgekeurd? Dan krijg 

je per e-mail een waardebon die ingele-

verd kan worden bij een sportwinkel. 

Stichting Leergeld
Leergeld Utrecht is een stichting  

die kinderen financieel ondersteunt, 

zodat zij bijvoorbeeld hun zwem-

diploma kunnen halen. 

Wanneer komt een kind ervoor  
in aanmerking?
In Utrecht is een regeling waarbij een 

kind van 7 tot en met 17 jaar gratis 

zwemles kan krijgen en zwemdiploma A 

kan halen. Komt een kind niet in aan-

merking voor deze regeling en lukt het 

ouders/verzorgers niet om de zwemles 

te betalen, dan kunnen zij een aanvraag 

doen bij Leergeld Utrecht.

Wat moet je ervoor doen? 
Je kunt online een aanvraag doen op 

www.leergeldutrecht.nl. De stichting 

is op maandag en donderdag tussen 

10.00 uur en 13.00 uur bereikbaar via 

het telefoonnummer 030 – 73 70 332.

Bekijk de 
regelingen



Het is veilig als kinderen leren zwemmen. Zeker in Nederland 
komt een zwemdiploma goed van pas: er is overal water om 
ons heen. Kinderen willen misschien met vriendjes naar een 
zwembad of met mooi weer naar de plassen. Een zwemdiploma 
is plezier voor het hele leven! Kinderen kunnen vanaf vier jaar 
worden ingeschreven voor zwemles.

Gemeente Utrecht
Het Zwemlespakket is een regeling  

van de gemeente waarbij kinderen 

gratis zwemles kunnen krijgen en hun 

zwem diploma A kunnen halen. 

Wanneer komt een kind ervoor  
in aanmerking?
• Als het in Utrecht woont;

• Tussen de 7 t/m 17 jaar is;

• Geen zwemdiploma heeft;

• Geen schoolzwemmen heeft;

• Een U-pas heeft. 

Wat moet je ervoor doen? 
Kom langs bij de Utrechtse zwem-

baden. Neem het identiteitsbewijs  

en de U-pas van het kind mee. Bij de 

kassa van het gekozen zwembad  

schrijven ze het kind in. 

U-pas 
De U-pas is een gratis pas voor mensen 

met een laag inkomen in Utrecht.  

Om gebruik te maken van de zwemles-

regelingen in deze folder, moet een 

kind in het bezit zijn van deze pas. 

Wat moet je ervoor doen? 
Vraag een U-pas aan op  

www.u-pas.nl/aanvragen

Wanneer kom je in aanmerking 
voor een regeling?

Zwemles
Het U-pas kindbudget kan ingezet 

worden om een deel van de 

zwemlessen te betalen. Kinderen 

kunnen vanaf 4 jaar ingeschreven 

worden op utrecht.nl/zwemles.

Schoolzwemmen
Super! Houd contact met school. 

Kinderen kunnen voor het 

A-diploma uitgenodigd worden  

voor extra zwemlessen tijdens  

de schoolvakanties.

Check of het kind recht 

heeft op een U-pas.  

Deze is aan te vragen via 

u-pas.nl/aanvragen. 

Komt het kind niet in 

aanmerking en lukt  

het niet de zwemlessen 

te betalen? Doe dan  

een aanvraag bij 

Stichting Leergeld op  

www.leergeldutrecht.nl

Vrij zwemmen
Kom zwemmen bij de Utrechtse 

Zwembaden! 

Kijk op utrecht.nl/zwembaden
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Zit het kind op schoolzwemmen? 

Heeft het kind 

een U-pas?

Heeft het kind een 

zwemdiploma?

Diploma A + B + C

Diploma A

Diploma A + B

Is het kind tussen de 7 en 17 

jaar en woont het in Utrecht?

Wil het kind ook 

zwemdiploma  

B of C halen?

Is het kind 5 of 6 jaar?

Utrechtse zwembaden

Zwembad Fletiomare

Burgemeester Middelweerdplaats 1

3454 HH Utrecht

Zwembad Den Hommel

Kennedylaan 5

3533 KH Utrecht

Zwembad De Kwakel

Paranadreef 10

3563 AX Utrecht
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Zwemlespakket
Het kind komt in aanmerking voor 

een gratis zwemlespakket. Kom 

langs bij de Utrechtse Zwembaden. 


