
September 2020  
Nieuws van Zwembad in de Dennen 
 
In deze Nieuwbrief vragen we jullie aandacht om ons financieel te
ondersteunen, geven we een korte terugblik op het seizoen en doen we een oproep
voor vrijwilligers met "groene vingers". 

Rabobank club support

De Rabobank heeft net als de afgelopen jaren weer een mooie actie om lokale organisaties

financieel te ondersteunen. Leden van de Rabobank kiezen zelf op welke club, vereniging of

stichting zij hun stem uit willen brengen. In de Dennen heeft op deze manier afgelopen jaren

ieder jaar een mooi bedrag mogen ontvangen. Ook dit jaar doen we weer mee en kunnen

we je stem heel goed gebruiken. Breng daarom vanaf 5 oktober een stem uit op
Zwembad In de Dennen!!. Kijk voor meer informatie op: 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/netwerkondersteuning/ 

https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/clubsupport/netwerkondersteuning/


 
 

Zwemvriend Donateursactie in oktober

Het zal niemand verbazen dat de exploitatie van een buitenzwembad onder normale
omstandigheden een uitdaging is. Ieder jaar is het weer een hele klus om voldoende
vrijwilligers te krijgen (en zonder vrijwilligers heeft ons zwembad geen
overlevingskans!!) .  
 
Toen was daar ineens COVID-19 en hadden we er nog een uitdaging bij. Geholpen door het

mooie weer en de versoepeling van de Corona maatregelen kon er in juli en augustus nog

een mooie omzet gerealiseerd worden. Maar ondanks alle inspanningen sluiten we dit

boekjaar toch af met een fors verlies. Dat betekent dat we een behoorlijke aanslag op onze

reserves moeten doen. Daarom starten we in oktober met een actie om nog meer 'Vrienden

van zwembad In de Dennen' te werven. Je steunt ons dan jaarlijks met een donatie. Houdt

weekblad het Contact in de gaten en onze facebookpagina of neem een flyer mee die vanaf

de eerste week van oktober in de lokale winkels ligt 
 
Ben je al zwemvriend dan wordt de jaarlijkse bijdrage via een automatische incasso rond 1
oktober van je rekening af geschreven. 

 

Zwemvrienden krijgen vanaf dit jaar de mogelijkheid om een kijkje achter te schermen te

nemen.(in verband met Corona is dit nu nog even lastig!). Daarnaast bieden we degene die

dat op prijs stellen een jaaroverzicht aan. De komende winterperiode gaan we aan de slag

met de vormgeving hiervan. Het doel is dat we hiermee "onze zwemvrienden" meer inzicht

geven in het reilen en zeilen van een zwembad. 
 

Korte terugblik op het seizoen van 2020



Corona 
We kunnen er niet onderuit, dit virus zorgde ervoor dat niets op de "automatische piloot"

ging dit jaar. Alles was anders: hieronder enkele voorbeelden 

Het zwembad ging bijna 3 weken later open dan gepland, namelijk op

Hemelvaartsdag 7 mei in plaats van 26 april.

We moesten vliegensvlug een reserveringssysteem op de website inrichten met

bloktijden voor verschillende doelgroepen.

Het aantal baantjeszwemmers was in het begin van het seizoen beperkt tot

maximaal 36 tegelijk in het water.

Zij moesten zich houden aan de richtlijnen van 1,5 meter afstand in het water, dat

betekende rondjes zwemmen in de banen.

Onze vrijwilligers vielen voor een groot gedeelte onder de risico-groep en konden

zich niet inzetten voor het zwembad.

We hebben dit jaar het water alleen verwarmd op zonne-energie, de gaskraan

hebben we dichtgehouden vanwege de hoge stookkosten die verwarmen met zich

meebrengt.

De opbrengst van de verkochte abonnementen hebben we moeten doorschuiven

naar 2021 of zijn op verzoek terugbetaald. 

In juli hebben we toch nog zomerabonnementen kunnen verkopen tegen

gereduceerd tarief. 

Vanaf juli werden de maatregelen versoepeld en mochten er maximaal 1.000

bezoekers tegelijkertijd binnen zijn

Vanaf juli werd het seizoen weer redelijk "normaal" en mochten de horeca en het

terras weer open voor bezoekers

Uiteraard moest iedereen rekening houden met de algemene richtlijnen zoals

afstand houden, handen ontsmetten en registreren bij binnenkomst.

Swim till it's dark 1.0 / 2.0 en 3.0



Swim till it's dark.
Vrijdag 31 juli en 7 augustus hebben we tijdens de hittegolf twee avonden georganiseerd

met muziek, prachtige sfeerverlichting, verse hamburgers en waren we langer open tot ca.

23:00 uur. Op dinsdag 14 september hebben we het zwembad nog een keer open gedaan

omdat de weersvoorspelling aangaven dat het wederom 30 graden zou worden. Het

organiseren van deze laatste swim till it's dark was wat lastiger omdat veel van onze

flexmedewerkers alweer met school waren begonnen. Dankzij de inzet van medewerkers en

vrijwilligers is het gelukt en was het wederom een prachtige dag en avond.

Stormschade aan de afdekdekens

Stormschade 
Woensdag 26 augustus raasde storm

Francis over ons land. De wind kreeg vat

op de afdekdekens die 's nachts op het

bad liggen, het gevolg was een flinke

schade. Dankzij de inzet van onze

medewerkers zijn de dekens weer in

elkaar gezet. Zoals het er nu naar uitziet

wordt de schade gelukkig vergoed door

onze verzekering.  



Hondenzwemmen

Hondenzwemmen 
Op een zonovergoten 20 september

hebben we het jaarlijkse

hondenzwemmen georganiseerd.

Inmiddels een traditie, want dit was de 5e

keer dat de honden het heerlijke water

van in de Dennen in konden duiken. Er

waren zo'n 150 honden met hun baasjes

die hebben genoten.

Oproep: Vrijwilligers gezocht met groene
vingers

Voor het onderhoud van het groen zoekt In de Dennen nieuwe vrijwilligers. Hou je van

werken in de buitenlucht én wil je jouw steentje bijdragen aan ons en jouw zwembad, meld



je dan aan. 

 

Al jaren is er een groep vrijwilligers die iedere maandagochtend druk bezig is om het groen

te onderhouden. De afgelopen jaren zagen we dat de groenploeg vanwege allerlei redenen

kleiner werd. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de groenploeg. Vele

handen maken namelijk licht werk. En met elkaar aan de slag gaan is ook 

nog eens heel gezellig. 

 

We zoeken mensen die tijd en zin hebben om zich aan te sluiten bij de

maandagochtendploeg of met name in het voor-en najaar wat extra uurtjes willen en kunnen

helpen. Ook de kleine beetjes helpen, dus wil je niet elke week helpen maar zie je wel

mogelijkheden om een steentje bij te dragen, neem contact op met onze bedrijfsleider Frank

Loda via info@zwembad-indedennen.nl. 
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