
Van: Dhr. Shiva A. De Winter <shivadewinter@nswz.nl>  
Verzonden: vrijdag 31 december 2021 11:59 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Brief aan alle leden van uw gemeenteraad inzake verzoek opschorten CTB controle bij 
zwemlesouders 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte griffie, 
 
Hierbij zend ik u een brief gericht aan de leden van uw gemeenteraad. Ik wil u vriendelijk vragen deze 
onder de raadsleden van uw gemeente te verspreiden. 
Ik wens u een fijne jaarwisseling en al het goeds voor 2022. 

 
 
Kind regards / Met vriendelijke groet, 
  
Dhr. S.A. De Winter  
C.E.O.  De Winter Group / Sociability Horeca Group 
Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid 
 
 
Franciscusweg 229, 1216 SE Hilversum 
 
Kvk. 62099779 
 
The Netherlands 
Tel: +31 (0)35 7725717 
GSM: +31 (0)6-15191918 
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/shiva-de-winter-65250a2/ 
Site: www.dewintersport.nl 
E-mail: shiva.dewinter@dewintergroupbv.nl 
 
 
DISCLAIMER 
Deze e-mail en alle daarbij meegezonden bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. De Winter 
Group en Sociability Horeca Group sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit 
elektronische verzending. 
 
This e-mail and any attachment sent with it are intended exclusively for the addressee(s), 
and may not be passed on to, or made available for use by any other De Winter Group and 
Sociability Horeca Group rules out any an every liability resulting from any electronic 
transmission. 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. Shiva A. De Winter  
Voorzitter  
 
Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid  



  

 
  
T: +31 (0)35 2089201 
M: +31 (0)6 15191918 
  
Franciscusweg 229 | 1216 SE Hilversum   
www.nswz.nl | shivadewinter@nswz.nl 
 

  https://www.facebook.com/NLSWZ 
 
 
 



 

T: +31 (0)35 2089201  Franciscusweg 229    I   1216 SE Hilversum 
 
M: +31 (0)6 15191918  www.nswz.nl    I    shivadewinter@nswz.nl 
 

Hilversum, 31-12-2021 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Mijn naam is Shiva de Winter, ondernemer, zwemonderwijzer, zwembad- en zwemschool 

eigenaar en voorzitter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. Waar ik mij 

eerder richtte tot uw burgemeester en wethouder sport, richt ik mij nu tot u als raadsleden. 

Ik stel voor dat zwemlesonderwijs vrijgesteld wordt van de coronatoegangsbewijs controle. 

De maatregel die het demissionair kabinet heeft ingesteld houdt in dat zwemmen, sporten en 

zwemles onder dezelfde noemer vallen, waardoor de controle op het CTB ook geldt voor 

zwemlesouders. Dit heeft in de praktijk desastreuze gevolgen. Als er twee jaar geleden 

gezegd zou zijn dat het normaal is dat een ander je kind moet omkleden, zou er moord en 

brand geschreeuwd worden. Nu worden deuren voor neuzen gesloten, kinderen worden 

buitengesloten, moeten buiten omkleden, ruzies op straat – ik heb het in mijn eigen bad 

meegemaakt. 

Daarom ben ik naar de rechter gestapt en heb, u wel bekend, de voorlopige voorziening 

gewonnen. Ik hoef tot nader order geen CTB bij zwemlesouders te controleren. De rechter 

besliste dat zwemles geen sport is maar een onderwijsactiviteit. De gemeente Hilversum 

heeft nu besloten de zwembaden vrij te stellen van het CTB bij zwemles zodat alle kinderen 

door hun eigen ouders begeleid worden. 

Nu is er landelijk bij het ministerie van VWS en de “samenwerkende Zwembranche 

organisaties” discussie ontstaan over het toepassen voor alle zwembaden. De 4000 kinderen 

die nu thuiszitten zijn blijkbaar niet belangrijk genoeg om er hun nek voor uit te steken. De 

NCTV is ingeschakeld en deze heeft gezegd dat de rechterlijke uitspraak alleen voor dit 

specifieke geval geldt. Helaas gaan veel gemeenten hier schoorvoetend mee akkoord. 

Ik wend mij daarom tot u om hier als gemeenteraad actie op te ondernemen. Landelijk heeft 

de SGP Kamervragen ingediend en in meerdere gemeenten rijzen nu vragen. 

Ik vraag u als ondernemer, zwemonderwijzer die 25 jaar in het vak zit, vader van twee jonge 

dochters en voorzitter van de NSWZ, om uw verantwoordelijkheid te nemen en als 

raadsleden het college tot verantwoording te roepen om in uw gemeente te zorgen dat alle 

kinderen weer naar zwemles kunnen zonder mensonterende taferelen. 

Ik ben bereid het een en ander mondeling te komen toelichten waar dat mogelijk is in uw 

gemeente.  

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd, 

Met vriendelijke groet, 

Shiva de Winter 

Voorzitter Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid 

Ik ben altijd bereid meer vragen te beantwoorden. Mijn telefoonnummer  

06-15191918 of shivadewinter@nswz.nl 

http://www.nswz.nl/
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