buitentemperatuur van 12 graden en de koude temperatuur van het water. De
zon liet het afweten dit voorjaar. Als de zon al scheen, en het water via de
zonnecollectoren met 2 graden opwarmde, koelde het water in het zwembad 's
nachts weer af. Water met een temperatuur van 15 graden is te koud en
onverantwoord om in te zwemmen.
Wij verwarmen niet bij met gas vanwege de enorme kosten, bovendien vinden
we dat als zwembad dat duurzaamheid belangrijk vindt niet passen.
Gelukkig kon er vanaf 1 juni weer zonder vooraf te reserveren gezwommen
worden en mocht de Horeca ook weer open. Er gold nog wel een
beperking van maximaal 50 personen op het terras en de 1,5 meter afstand
bleef van toepassing.

Veel nieuwe flexwerkers

Afgelopen jaar is het team van flexwerkers flink uitgebreid. Flexmedewerkers
zijn betaalde medewerkers die vooral ingezet worden op momenten dat het
druk is. Een deel van hen is opgeleid tot toezichthouder en een aantal zijn
werkzaam geweest in onze horeca.
Al onze toezichthouders hebben een (herhaling)cursus gevolgd voor EHBO,
zelf reddend zwemmen en een training omgaan met agressieve klanten.
Ieder jaar hebben we nieuwe flexwerkers nodig omdat scholieren ons team
verlaten als ze gaan studeren of werken. Ken je iemand die interesse heeft in
een bijbaan en wil werken in het gezellige team neem dan contact op met onze
bedrijfsleider Frank Loda. Vanaf 15 jaar kun je bij ons komen werken.

Uit het bestuur: Nieuwe voorzitter en
secretaris

Het bestuur van stichting In de Dennen telde in het voorjaar van 2021 nog maar
drie (vrijwillige) bestuursleden. Dat is erg krap om alles, samen met een
bedrijgfsleider, in en rondom een zwembad, goed te organiseren. Om
nieuwe bestuursleden te werven zijn we in mei met een wervingscampagne
gestart die liep via Social Media en in het Contact.
Inmiddels is het begin november en zijn er een aantal wijzigingen
doorgevoerd. Voorzitter Marion van Beelen is per 5 september na vier jaar
gestopt. Deze rol is overgenomen door het nieuwe bestuurslid Gé de Jong.
Vanaf 25 oktober is het bestuur nog eens uitgebreid met Marga van Wiggen die
de rol van secretaris overneemt van Sonja Honders. Marco Valster is en blijft
penningmeester en Sonja gaat zich bezig houden met Communicatie en
sponsoring.
We zouden het bestuur graag uitbreiden met een bestuurslid die technische
kennis heeft. Heb je interesse of ken je iemand die dit wel zou willen doen
neem dan vooral contact met ons op via bestuur@zwembad-indedennen.nl.
Links een foto van Marga van Wiggen en rechts een foto van BobCamp,
bewegen onder begeleiding in Vorden. Deze sportactiviteit kun je binnenkort
doen op het terrein van zwembad in de Dennen.

Activiteiten en evenementen

Het was een vreemd jaar, veel activiteiten mochten we niet organiseren
vanwege de Corona-maatregelen. En daarnaast was het weer deze zomer ook
niet gunstig. De Huttenbouwdagen en het Hondenzwemmen hebben gelukkig
wel plaatsgevonden en waren beide zeer geslaagd!
Het weer was dit jaar helaas niet goed genoeg om moonlightswimming en de
zwem4-daagse met onder andere de wedstrijd wie het langste kan
spijkerbroekhangen te organiseren. Hopelijk lukt dat volgend seizoen wel weer!

Oudejaarscrossloop

In deze nieuwsbrief doen we een oproep om mee te doen met de Oudejaars
Crossloop Vorden. Deze wordt dit jaar op donderdag 30 december
2021 gehouden. Deze organisatie draagt het zwembad een warm hart toe en
schonk de afgelopen jaren haar opbrengst aan het zwembad en zijn van plan
om dat dit jaar weer te doen. Wij zijn daar uiteraard heel blij mee.
Zie voor meer informatie: http://www.oudejaarscrossloop.nl/#/home

Maandagochtend groenploeg
De komende weken wordt er door de
groenploeg nog hard doorgewerkt
om het terrein weer netjes
winterklaar te maken. Iedere
maandagochtend is dit gezellige
vrijwilligersteam aanwezig om met
elkaar de handen uit de mouwen te
steken.

Winterklaar!
Zodra het zwemseizoen voorbij is,
moet het bad winterklaar gemaakt
worden en zijn er diverse klussen die
gedaan moeten worden. Een heel
karwei, dat super fijn door onze
vrijwilligers gedaan wordt. Afgelopen
weken is er weer een berg werk
verzet en zijn deze zaken onder
handen genomen
Het bad is gedeeltelijk
leegepompt
Het sanitairgebouw is vorstvrij
ingepakt

De afdekdekens zijn ingepakt
Zwembadtrappen en
startblokken zijn gedemonteerd
en opgeslagen
Ligbedden en meubilair
is opgeruimd en opgeborgen
Ook zijn er voorbereidingen getroffen
voor het houden van Bootcamps,
daarover lees je binnenkort meer via
onze social media kanalen en
website.
Heb jij ook zin om een steentje bij te
dragen en wil je ‘iets voor het
zwembad doen’, maar weet je niet
wat? Er zijn veel klussen die liggen
te wachten en waarbij we extra
handen kunnen gebruiken. Iedere
hulp, groot of klein, regelmatig of
‘eens een paar uurtjes’, jong of oud,
is welkom! Voor informatie of voor
meteen opgeven kun je terecht bij
info@zwembad-indedennen.nl.
Doen; we hebben een super gezellig
team en samen zorgen we ervoor
dat het bad kan blijven bestaan!
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