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t.n.v. Stichting Zwembad Veenhuizen!!
Beste vrienden van Zwembad Veenhuizen
en andere belangstellenden,
Wat een vreemd zwemseizoen is 2020!
Niet geopend op 9 mei, zoals de bedoeling was, maar met allerlei regels konden we toch op 30 mei
openen. Weliswaar niet voor iedereen tegelijk, eerst alleen voor abonnementhouders, en niet iedereen
mocht tegelijk komen zwemmen, maar toch…
We zijn heel blij dat we vanaf maandag 6 juli weer bijna als vanouds, kunnen starten met de verkoop
van losse kaartjes en 10-badenkaarten, zodat iedereen weer mag komen zwemmen! Ook zonder dat u
een abonnement heeft bent u dus weer van harte welkom.

Warmtepompen en zonnepanelen
Half juni zijn zonnepanelen geplaatst, op het dak van het kioskgebouw, de kleed- en doucheruimtes en
het paviljoen. In totaal 66 zonnepanelen. In een later stadium zullen er nog eens 54 geplaatst worden
achter het filtergebouw. Met dit totale aantal van 120 panelen zal naar verwachting voldoende stroom
opgewekt kunnen worden om ons jaarlijks elektriciteitsverbruik te dekken.
In de afgelopen periode zijn er ook een aantal warmtepompen geplaatst. Op het dak van het
filtergebouw staan nu niet één, maar drie warmtepompen ten behoeve van de verwarming van het
zwembadwater. Die verbruiken behoorlijk wat kilowatts stroom (vandaar de zonnepanelen), maar daar
staat tegenover dat er minder duurder gas wordt verbruikt. De laatste week zelfs helemaal niets,
doordat de warmtepompen het water op temperatuur kunnen houden.
Nadat het systeem in werking was gesteld waren binnen 5 minuten de eerste 4 kWh’s al opgewekt.
En dat terwijl het bewolkt was en het regende!
Dus wat het bestuur betreft…., LAAT DE ZON MAAR SCHIJNEN!
Deze verduurzaming werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Noordenveld.
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Badpersoneel
Dit seizoen zijn er een aantal nieuwe toezichthouders, we hebben nu een
groep van zeven medewerkers die ervoor zorgen dat alles gladjes verloopt
en er veilig kan worden gezwommen. Hoewel de groep best heel groot is
konden we het rooster toch niet helemaal rond krijgen. Daarom waren we
Gabriëlle)
heel erg gelukkig dat Ine Mesken, die vorig jaar afscheid heeft genomen,
ons nog een aantal keren uit de brand heeft willen helpen.
Nu de schoolvakantie is begonnen redt de groep het alleen en kan Ine dan toch
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echt genieten van een vrije zomer!
!!

Bestuur
Ons bestuur is uitgebreid met een nieuw lid, daarom lijkt het ons tijd om iedereen eens aan u voor te
stellen:

Cornelia Beijert
Penningmeester

Maaike Faro
Activiteiten

Hetty Koning
Secretaris

Helma de Jong
Activiteiten

Rien Pheifer
Techniek

Johan van Maaren
Techniek

Ria Visser
Algemeen lid

Zoals u ziet hebben we op dit moment geen voorzitter. Wanneer we nog iemand vinden die goed past
in ons bestuur, dan breiden we de groep graag uit, zodat alle functies weer kunnen verdelen.

Kioskrooster
Na een extra oproep via Facebook en per mail is het gelukt om het kioskrooster helemaal gevuld te
krijgen met vrijwilligers. Wat fijn om te merken dat veel mensen meedenken en meehelpen, het was dit
jaar in eerste instantie niet gemakkelijk, maar het is gelukt!
Er is een vrijwilliger die een Whatsapp-groep heeft gemaakt voor de kioskvrijwiligers, zodat er
gemakkelijk gecommuniceerd en/of geruild kan worden. Uiteraard is het niet verplicht om ook deel te
nemen aan de Whatsapp-groep. Wilt u ons ook wel eens helpen als we toch zonder kioskdienst zitten,
dan voegen we u graag toe aan deze groep. Vele handen maken licht werk!
U kunt zich als vrijwilliger 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.
Laten we 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

