Juli 2020 Nieuws van Zwembad in de Dennen
In deze nieuwsbrief praten we je graag bij over de ontwikkelingen
van dit seizoen.
Terug naar (bijna) normaal
Eerst even een korte terugblik: Op donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag is het zwembad open
gegaan. We hielden rekening met alle Corona-maatregelen en mochten met 2 doelgroepen
starten: baantjes zwemmers en recreatieve zwemmers (jeugd t/m 12 jaar). Vooral de
baantjeszwemmers blijken trouwe bezoekers en geven er niet om dat het water niet altijd de
gewenste temperatuur heeft van 23°C (om kosten te besparen verwarmen we dit jaar niet bij
met gas). Vanaf 1 juni werden de regels aangepast en mocht de oudere jeugd tot 19 jaar ook
recreatief zwemmen én waren (groot)ouders welkom om op het terras te zitten. Vanaf 15 juni
mocht de horeca open en mocht er gedoucht worden. Vanaf 1 juli zijn we bijna weer terug
naar normaal. We mogen weer meer bezoekers toelaten en reserveren is niet meer nodig. de
openingstijden zijn weer hetzelfde als voorgaande jaren. Al met al was het een hele
organisatie om de aanpassingen steeds maar weer te organiseren. We denken dat we daarin
goed geslaagd zijn!

Corona-maatregel die nog van
toepassing is:
Bezoekers moeten nog wel geregistreerd
worden zodat zij bereikt kunnen worden in
geval van een eventuele uitbraak. Deze
gegevens worden 4 weken bewaard.

Steun In de Dennen via de acties van onze
lokale supermarkten
Zowel de Albert Hein als de Coop in Vorden dragen ons zwembad
een warmt hart toe. Beide hebben op dit moment een actie met als

doel In de Dennen financieel te steunen. We zijn daar heel blij mee,
want alle (financiële) hulp is van harte welkom
Een extraatje voor de club van Coop van der Voort
Met deze actie krijgen verenigingen en stichtingen een extra steuntje in de rug, Gedurende de
actie ontvangt de klant bij iedere tien euro besteding bij Coop Vorden één sponsorzegel. Er
gaan vijftien zegels op een spaarkaart. Voor elke volle spaarkaart doneert Coop Vorden één
euro. In de winkel staan brievenbuskluisjes voor alle deelnemende verenigingen. Als klant
bepaal je zelf welke vereniging of stichting je wilt steunen. Wij rekenen uiteraard op heel veel
spaarkaarten in de brievenbus van In de Dennen!

Statiegeld actie bij Albert Hein Grotenhuys.
Ook dit jaar kan zwembad “In de Dennen” weer rekenen op de steun van Albert Heijn
Grotenhuis in Vorden. Iedereen die zijn lege statiegeldflessen inlevert in de periode van 15
juni tot en met 31 juli kan het statiegeld doneren aan het zwembad. Juist in dit jaar komt dat
goed van pas

Zwemvierdaagse

Dit jaar kon je weer meedoen met de Zwemvierdaagse. Voor de 46e keer organiseerde in de
Dennen dit sportieve evenement. Van maandag 29 juni tot/met vrijdag 3 juli was het mogelijk
om baantjes te zwemmen. Er hebben 25 zwemmers meegedaan. Veel minder dan andere
jaren, hopelijk hebben we in 2021 weer een paar honderd zwemmers aan de start.
Een van onze trouwe zwemvierdaagse deelnemers deed dit jaar voor de 29e keer mee.
Jolanda Pardijs kreeg een gouden speld van Ernst Jan uitgereikt.

Word ook vriend van het zwembad
We hebben op dit moment een kleine 200 "vrienden van In de Dennen". We willen dit aantal
graag uitbreiden. Daarvoor starten deze zomer nog met een wervingscampagne. Als "vriend
van" doneer je iedere jaar een vast bedrag aan het zwembad.
Door middel van deze jaarlijkse giften kunnen wij geld reserveren voor toekomstig onderhoud,
een extraatje of cursussen voor de vele vrijwilligers, activiteiten voor zwemmers, nieuwe
materialen en nog veel meer!. Zwemvrienden krijgen extra aandacht van ons, dit kan zijn in de
vorm van een "kijkje achter de schermen" of een uitgebreid jaarverslag van onze activiteiten.
We zijn bezig met het schrijven van een plan hoe we onze trouwe donateurs (meer) willen
betrekken.
Ben je al vriend van In de Dennen en heb je tips?. Geef deze dan door via
bestuur@zwembad-indennen,nl.

Samenwerking met volleybalvereniging DASH
Het bestuur van DASH heeft ons benaderd zodra de corona-regels om buiten te sporten
werden versoepeld. Zij vroegen ons of zij op het speelterrein van In de Dennen mochten
volleyballen. Daar werkten we als Zwembad graag aan mee.Wij hebben de ruimte en die
stellen we graag beschikbaar aan een sportieve vereniging als DASH. Er wordt door zo'n 100
jeugdleden gebruik van gemaakt. Ook in de maand juli gaat de training door. Fijn dat we
elkaar zo kunnen helpen!
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