Rek.no. NL51RABO0347222277
t.n.v. Stichting Zwembad Veenhuizen!!
Beste vrienden van Zwembad Veenhuizen
en andere belangstellenden,
Wat hadden we graag verslag gedaan van de opening van het zwembad...
Maar in verband met de coronamaatregelen ging die op 9 mei niet door.
Na veel onzekerheid, steeds wisselende regels en heel veel bestuursoverleg is de kogel door de kerk,
we hebben een besluit genomen…
Goed nieuws, wij

gaan openen op zaterdag 30 mei om 13.30 uur!

Dit geldt uitsluitend

voor abonnementhouders:

’s morgens van 9.00 – 11.00 uur

- volwassenen, alleen baantjes zwemmen

’s middags van 13.30 – 17.30 uur

- jeugd t/m basisschool
(kleintjes evt. begeleid door één volwassene per
huishouden)

’s avonds van 19.00 – 20.30 uur

- jeugd vanaf voortgezet onderwijs leeftijd +
volwassenen

Op deze manier hopen we iedereen, van alle leeftijden, toch te kunnen laten genieten van ons eigen
openluchtbad. U zult begrijpen dat we speciale regels in acht moeten nemen in deze tijd waarin we
rekening moeten houden met de dreiging van het coronavirus. Het is daarom belangrijk dat we dit goed
uitleggen.
We gaan werken volgens het ‘Protocol Verantwoord Zwemmen’, opgesteld door de samenwerkende
partijen in de zwembranche. Dit houdt in dat we de volgende regels stellen:
-! Trek thuis alvast de zwemkleding aan onder je gewone kleding;
-! Ga vooraf thuis alvast naar het toilet;
-! Douche thuis voor en na het zwemmen;
-! Kom alleen naar het zwembad wanneer het bad geopend is voor jouw doelgroep;
-! Zodra je in het zwembad komt dien je eerst je handen te desinfecteren;
-! Daarna passeer je de kassa, waar je je abonnement laat zien;
-! Doe je overkleding uit op het terras en volg de looproute richting het bad;
-! Leg je spullen op de daarvoor aangewezen plek neer;
-! Ga je baantjes zwemmen, volg dan de aanwijzingen. Er wordt in twee banen gezwommen (je
zwemt ‘rondjes’) en je mag elkaar niet passeren.
-! Na het zwemmen pak je je spullen en loop je voor de kassa langs naar het sanitairgebouw om je
om te kleden (eenrichtingsroute);
-! De warme douches zijn buiten gebruik;
-! Je mag alleen gebruikmaken van de kleine badhokjes.
-! De kiosk is gesloten.
-! Er worden door de kiosk geen duikbrillen en zwemvliezen uitgeleend.
-! Voorlopig kunnen we maximaal 70 bezoekers toelaten, waarvan er 30 in het diepe bad mogen
en 40 in het ondiepe bad. Dat geldt ook wanneer het heel mooi weer wordt!
Verder zijn de algemene regels van het RIVM van toepassing:
•! Blijf thuis wanneer je in de afgelopen 24 uur één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt:
neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts.
•! Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38º C) en/of benauwdheidsklachten

•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!
•!

heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, ben je weer welkom.
Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het COVID-19 virus.
Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en dit in de
afgelopen 7 dagen is vastgesteld.
Blijf thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het
coronavirus is vastgesteld.
Ga direct naar huis wanneer er klachten ontstaan zoals: neusverkouden, hoesten, benauwdheid
of koorts.
Ben je 13 jaar of ouder, houd dan altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen van buiten je
huishouden.
Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.
Vermijd het aanraken van je gezicht.
Schud geen handen.

In de bijlage van deze nieuwsbrief vindt u alles terug wat in het Protocol Verantwoord Zwemmen staat
dat op ons zwembad van toepassing is. Leest u het eens rustig door.
Laten we hopen dat het op deze manier kan verlopen. Wij zullen er alles aan doen om de gezondheid
van onze medewerkers en onze badgasten zoveel mogelijk te beschermen. Safety first!
De toezichthouders en kioskmedewerkers doen hun best om het zwemmen voor iedereen zo plezierig
mogelijk te laten verlopen. Wanneer iedereen zich houdt aan de regels dan zal dat best gaan lukken.
Mocht het echter gebeuren dat iemand zich meermalen en moedwillig niet houdt aan de regels, dan
kunnen zij u de toegang tot het bad ontzeggen.
Als bestuur zullen we met het badpersoneel nauwgezet volgen hoe het werken volgens deze regels
verloopt. Afhankelijk daarvan behouden we ons het recht voor om dingen te wijzigen. Werkt iets niet,
dan draaien we de regel terug, passen we deze aan, of (in het ergste geval) sluiten we het zwembad.
Maar wanneer alles heel goed gaat kunnen we misschien ook overgaan tot verruiming van de
mogelijkheden. We wachten het af, maar rekenen op uw medewerking!

Verlenging van de voorverkoop periode
Wij kunnen ons voorstellen dat u in deze periode terughoudend bent geweest in de aanschaf van een
zwemabonnement. Wilt u toch alsnog een abonnement aanschaffen, dan hebben we goed nieuws!
We hebben de voorverkoopperiode verlengd tot 1 juni. Daarna betaalt u de seizoenstarieven.

TARIEVEN:
Persoonlijk abonnement
Gezinsabonnement t/m 17 jr.
Gezinsabonnement t/m 21 jr.

Voorverkoop
€ 70,00
€ 110,00
€ 130,00

Recreatieve zwemles (1 x p.wk.)
Aquafit (1 x p.wk.)
Optie: losse lessen aquafit

€
€
€

Overige kaarten:
Dagkaart
Avondkaart
10-badenkaart voor overdag
10-badenkaart voor ’s avonds

€ 4,00
€ 2,50
€ 35,00
€ 20,00

Openingstijden:
’s morgens:
’s middags:
’s avonds:

In het seizoen
€
90,00
€
130,00
€
150,00

Peildatum!voor!bepaling!
van!leeftijd!van!jeugd:!
1!mei!2020.!

70,00 (abonnement verplicht)
70,00 (abonnement verplicht)
7,50 per les (abonnement verplicht)

9.00 – 11.00 uur
13.30 – 17.30 uur (17.15 uur uit het water)
19.00 – 20.30 uur (20.15 uur uit het water)

Sluitingsdatum:
zondag 13 september (hondenzwemmen)

Renovatienieuws
Over onze renovatieplannen hebben we u nieuws te melden.
De opdracht voor het plaatsen van twee nieuwe warmtepompen en
een heleboel zonnepanelen zijn uitgezet.
Er is al gestart met de uitvoering van deze opdrachten, de eerste
stappen op weg naar een nog duurzamer zwembad zijn gezet!
Ook de andere plannen, zoals het aanpakken van de renovatie van
de bassins zelf kunnen we uitvoeren. We zullen dit geheel laten
begeleiden door een deskundig projectbureau, die alles voor ons
op de voet zal volgen en in goed banen moet gaan leiden. Zodra er
concreet nieuws te melden is, hoort u dat. Het is de bedoeling dat
de renovatie na afloop van zwemseizoen 2021 uitgevoerd zal
worden.

Kioskmedewerkers gevraagd!
Zoals elk jaar doen we weer een oproep voor vrijwilligers die ons willen helpen
om in de kiosk te helpen. Kunt u ons ’s middags of ’s avonds helpen, dan zijn we
daar zeer mee geholpen. Zonder vrijwilligers kunnen we de kiosk niet draaiende
houden!
Heel concreet zoeken we voor de periode t/m de maand juni nog mensen voor
de volgende diensten:
Do.mi. 18 juni
Vr. mi. 19 juni
Za.mi. 20 juni
Zo.mi. 21 juni
Do.mi.25 juni
Ma.mi.29 juni

Zo.mi 31 mei
Do.mi. 4 juni
Vr. mi. 5 juni
Vr. mi. 12 juni
Za.mi. 13 juni
Zo.mi 14 juni
Ma.mi.15 juni
U kunt zich daarvoor aanmelden bij Freddie van der Beek, via f.vanderbeek@ziggo.nl!of via
info@zwembadveenhuizen.nl. U mag ons ook een mailtje sturen, en een berichtje via Facebook is
natuurlijk ook prima.

Ons team van badpersoneel bestaat uit een aantal nieuwe mensen,
zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden. U zult ze in het zwembad
ontmoeten, in de volgende nieuwsbrief stellen we hen één voor één
aan u voor.
We zoeken nog naar iemand die wekelijks op donderdagmiddag en om
de week op de vrijdagmiddag als toezichthouder in ons bad zou
kunnen werken.
Kent u iemand die in het bezit is van het EHBO-diploma, heel goed kan zwemmen en gastvrij is? Of
misschien voldoet u zelf aan deze eisen? Dan komen wij heel graag met u in contact.
Intussen zijn we heel erg blij met het aanbod van Ine Mesken om ons uit de brand te helpen. Ook al
heeft ze vorig jaar officieel afscheid genomen, toch is zij er nu voor ons en kunnen we een beroep op
haar doen voor de nog openstaande middagen. Hoe fantastisch is dat?
Laten we na alle regels uit deze nieuwsbrief niet vergeten dat we allemaal ons best doen om iedereen
weer lekker te laten genieten van ons openluchtbad. Daarom zien we u graag weer snel!
Met vriendelijke groet, namens het gehele bestuur,
Hetty Koning, secretaris

Volg ons ook op Facebook en www.zwembadveenhuizen.nl

