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Het zwemseizoen 2019 was weer uitstekend
Een heel mooi seizoen
Het team van In de Dennen kan terugkijken op een prachtig zwemseizoen. Net
als in 2018 hadden we een prachtige zomer met heel veel bezoekers. Het
voorseizoen was aan de koude kant, maar dat schrok de vaste ploeg ochtend- en
avond zwemmers niet af om iedere week aanwezig te zijn.
Nieuwe aanwinsten en verbeteringen
De speeltuin in het zwembad is verplaatst en helemaal opnieuw ingericht. Het
oude klautertoestel met glijbaan en klimnet is afgelopen winter helemaal
opgeknapt en heeft een mooie plek gekregen tegen de bosrand. En het heeft
afgelopen seizoen voor veel klimplezier gezorgd bij onze jongste bezoekers.
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Ook hebben onze vrijwilligers veel plezier van de automatische schrobmachine
die we begin dit jaar hebben mogen aanschaffen met het geld van de
Oudejaarscrossloop. Het schoonmaken na afloop van een mooie zwemdag is
daardoor een stuk leuker en sneller geworden.
Dauwzwemmen
Voor het eerst dit jaar was het zwembad extra vroeg open op 23 mei 2019,
Hemelvaartsdag Een initiatief ontstaan in samenspraak met onze vaste
vroegzwemmers. En ondanks het slechte weer, met lage temperaturen en regen,
was het was een succes! Meer dan 40 mensen kwamen dauwzwemmen en zij
werden na afloop getrakteerd op een heerlijk stuk krentenwegge van bakker
Joop. Ook volgend jaar zetten we het dauwzwemmen op Hemelvaartsdag weer
op de agenda, weer of geen weer!
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De zomervakantie bracht prachtig, soms tropisch weer met mede daardoor weer
veel bezoekers. Menig gezin heeft genoten van het lekkere warme water, de
mooie accommodatie en de diverse speeltoestellen.
Beachvolleybal
In de winterperiode hebben we een geheel vernieuw beachvolleybal veld
aangelegd, en toen bij in juni het net werd opgehangen bleek dat het
beachvolleybalveld veelvuldig wordt gebruikt. Het herenteam H3 vond het 's
zomers veel leuker om te ballen in de buitenlucht en kwam regelmatig langs voor
een potje. En er is zelfs een officieel beachvolleybal toernooi georganiseerd,
georganiseerd samen met de Vordense volleybalvereniging Dash.
Swimm till it's dark
Een hoogtepunt in de zomervakantie was "Swim till it's Dark", het late
avondzwemmen. Als er heel warm weer wordt voorspeld dan plannen de
vrijwilligers een speciale avondopenstelling. Het zwembad wordt aangekleed met
sfeerverlichting en muziek, en er zijn naast snacks ook hamburgers van de
barbecue te koop. Op woensdag 24 juli was het zover. De thermometer stond
overdag al sky-high en om 23:00 uur was het buiten nog bijna 30 graden, en
stond de fietsenstalling nog vol met minstens 500 fietsen. Wat was het die avond
genieten in en rond het zwembad! En waarom zou je naar Ibiza willen als je het
in Vorden bij In De Dennen ook kan beleven!

Hondenzwemmen
Het traditionele honden zwemmen was ook dit jaar een groot succes. Op zondag
15 september, twee weken na het einde van het zwemseizoen en nadat de
kinderen hun diploma-zwemmen hebben gehad mogen de honden en met hun
baasjes plezier maken in het zwembad.

Samen met de dierenartsenpraktijk De Graafschap hebben we meer dan 250
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honden de dag van hun leven laten beleven, met dit jaar als hoogtepunt "suppen
met het baasje"! Op een surfplank met stuurman, werden de honden met lef van
de kant van het bad tot helemaal het midden gepeddeld. Mede door het mooie
weer van deze zondag was dit een knallende afsluiting van het zwemjaar 2019
bij In De Dennen.

Enquête
In augustus van dit jaar is een schriftelijke enquête gehouden onder de
bezoekers van het zwembad In De Dennen.
Deze uitgebreide enquête is door 143 mensen ingevuld en betrof een groot
aantal vragen verdeeld over 4 pagina's. De leeftijdscategorie onder de dertig was
helaas ondervertegenwoordigd, maar toch kunnen we een aantal conclusies
trekken.
Van de mogelijkheid om opmerkingen te maken is ook uitgebreid gebruik
gemaakt. De meeste opmerkingen betroffen de horeca. Gelukkig ook een aantal
positieve waaronder de lekkere koffie die we serveren, en positieve suggesties
over het assortiment maar ook de nodige kritische opmerkingen bijvoorbeeld
over de soms (lange) wachttijden. We herkennen dat, en gaan proberen daarin
verbetering aan te brengen. Lange wachttijden hebben vaak te maken met het
feit dat we minder bezoekers verwachten en dat er dan te weinig bezetting is
voor kassa+horeca.

Gelukkig hebben 11 mensen op het enquête formulier aangegeven dat ze
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we deze mensen het best kunnen inzetten in de komende jaren, en wellicht is
daarmee het bezettingsprobleem op drukke dagen op te lossen.
Ook was er een verrassende uitkomst over de bouw van een tweede glijbaan.
Jaren geleden heeft het zwembad een tweede glijbaan geschonken gekregen
van een zwembad in Zutphen dat werd gesloten. Het opnieuw oprichten en in
gebruik nemen bij In De Dennen kost heel erg veel geld en is ook qua locatie
lastig. De enquête leerde ons dat 57% de tweede glijbaan niet belangrijk vindt,
de helft van de mensen denkt ook dat het niet meer bezoek trekt, maar toch is
54% bereid om 5 Euro extra te betalen per abonnement om de tweede glijbaan
te kunnen realiseren.
Het bestuur gaat hierover nadenken, gaat mogelijkheden onderzoeken om extra
financiering te krijgen voor de 2e glijbaan (want 5 Euro per abonnement per jaar
is lang niet voldoende) en zal in een van de komende berichten hierover nader
rapporteren.

Opbrengsten van diverse acties
Ieder jaar doet het zwembad zijn best om, samen met de inwoners van Vorden
en omgeving, wat extra geld te verdienen voor het behoud en de verbetering van
zwembad.
Op de meimarkt van de Veilingcommissie, gehouden op het terrein van hun
kringloopwinkel "De Werf" mocht onze penningmeester Marco Valster een
cheque in ontvangst nemen van € 1.825,-- voor het vernieuwen van onze
geluid/muziek installatie.
Begin september liep de sponsoractie Hart voor de Achterhoek van de RABO
bank Noord- en Oost Achterhoek. Leden van deze RABO bank mogen vijf
stemmen uitbrengen op goede doelen in de Achterhoek. Dit jaar was Zwembad
In De Dennen wel heel erg succesvol. We hebben de meeste stemmen van alle
goede doelen in de Achterhoek gekregen. En dat betekent een bedrag van maar
liefst € 2.500,-- !
Iedereen in en buiten Vorden die op ons hebben gestemd heel erg bedankt!
Ook mochten we een maand "onder" de gele knop van de flessenautomaat van
AH Grotenhuys in Vorden. Door op de gele knop te drukken doneer je het
statiegeldbedrag voor je lege flessen en kratten aan een goed doel, en in
september was dat het zwembad In De Dennen. Dit heeft het mooie bedrag van
€ 496,25 opgeleverd dat we gaan gebruiken om het lek geraakte springkussen
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Dank aan alle Vordenaren voor het inleveren van hun lege flessen en kratten!
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