Jaarverslag Vereniging Openluchtbad Zwolle 2017
Voor u ligt het jaarverslag 2017. Het jaar dat Vereniging Openluchtbad Zwolle 25 jaar
geleden was opgericht.
1. Beleid
In de winter van 2016-2017 heeft het bestuur na een missie-visie sessie richting kunnen
gegeven aan het beleid voor de komende 5 jaar. De inhoud is gepresenteerd op de
algemene ledenvergadering en vervolgens ook op de website gezet.
In een werkgroep die bestond uit 2 bestuursleden en een aantal vaste vrijwilligers is de
haalbaarheid van verlenging van het seizoen en de openingstijden onderzocht. Uit dit
onderzoek zijn aanbevelingen gedaan naar het bestuur. Het bestuur heeft daarmee het
besluit genomen om een proef te doen met verlenging van het seizoen met 2 weken in
september en verlenging van de openingstijden in 6 weekenden in juli en augustus. Zoals
voorzien heeft het weer een belangrijke stempel gedrukt op het succes. Uit enquêtes en
evaluaties is gebleken dat het merendeel van de leden de verlenging als een verbetering
ziet. Verlenging is organisatorisch en financieel mogelijk. Met daarbij de opmerking dat
het weersafhankelijk flexibel omgaan met openingstijden noodzakelijk is.
Het bestuur heeft naast de beheerder een assistent-beheerder aangesteld. Dit naar
aanleiding van de evaluatie van seizoen 2016. Daardoor is dit seizoen continu duidelijk
geweest bij wie de dagelijkse leiding lag en wie het aanspreekpunt was. Wat ook weer
een stap is in het verhogen van de veiligheid. En met een kundig team badpersoneel aan
de zijde van de beheerders is het seizoen 2017 goed verlopen.
2. Opening seizoen
De weken vooraf aan de opening op zaterdag 13 mei waren spannend. De herstel- en
schilderwerkzaamheden dreigden de oorzaak te zijn van een leeg zwembad en dus
verschuiving van de openingsdatum. Na veel overleg tussen diverse partijen ging het sein
om het bad te kunnen gaan vullen gelukkig nog op tijd op groen. Vanaf dat moment ging
het snel. Diverse vrijwilligers zijn toen meteen gestart met het gereedmaken van de
baden en alle overige benodigde werkzaamheden. Voor de leden bijna een
vanzelfsprekendheid maar de vereniging is trots op deze (én al die andere) vrijwilligers.
Om mogelijke opstartproblemen in de toekomst te voorkomen is overleg met de
gemeente geweest om de planning aan te passen.
De eerste weken van het seizoen was het prachtig weer. Dit heeft een run veroorzaakt op
abonnementen en zette de ledenadministratie en de kassamedewerkers behoorlijk onder
druk. In de zomermaanden juli en augustus was het qua weer wisselvallig. En september
haalde het bij lange na niet bij de warme septembermaand van 2016. Uiteindelijk hebben
zo’n 75.000 bezoekers de poort van het zwembad gepasseerd. Een fantastisch aantal!
3. Jubileum
In verband met het jubileum was de jubileumcommissie al vroeg in het jaar bezig met
het bedenken van activiteiten. De festiviteiten waren verdeeld over het seizoen. Bij de
opening werden de leden die 25 jaar of langer lid zijn in het zonnetje gezet. Hierbij
kwamen de verhalen over de bezetting van het bad in de jaren 90 regelmatig weer naar
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boven. Er was op de openingsdag ook een gezellige minimarkt. Daarop volgde nog een
zwemloop in mei. De workshop rappen was gepland in juni maar ging helaas niet door
vanwege te weinig animo. Moonlightswimming was weer terug van weggeweest in
augustus, in het begin van de avond opgevrolijkt met de muzikale noten van popkoor
Peppersweet. Een megaproefduik in samenwerking met duikvereniging Octopus volgde
nog in september. Deze dag werd muzikaal begeleid door het optreden van de
openluchtbad-band. De reeks van activiteiten werd afgesloten met een goed gevulde
Goody bag voor alle vaste vrijwilligers. Mede dankzij de jubileumcommissie is het een
zeer feestelijk seizoen geweest.
4. Zwem4daagse en andere activiteiten
De Zwem4daagse werd dit seizoen gehouden van 26 tot en met 30 juni. Ruim 500
zwemmers van jong tot oud hebben hieraan meegedaan. De organisatie van de
Zwem4daagse had ook dit jaar weer nevenactiviteiten georganiseerd. Zo was de
mascotte van PEC Zwolle, Zwolfje, in het zwembad te zien. De poffertjes die aangeboden
werden vanuit de door de exploitant tijdelijk geplaatste poffertjeskraam waren weer een
groot succes.
Naast dit jaarlijkse evenement maakten een aantal andere verenigingen al dan niet
wekelijks gebruik van het Openluchtbad. Dit betreft Zwemclub Swol 1894 (oa 9 juli
zwemwedstrijd), zwemclub ZV44, Triathlon Vereniging Triade en duikverenigingen
Otopus en de Tuimelaar.
Ook hebben weer medewerkers van bedrijven via de mogelijkheid van bedrijfszwemmen
hun baantjes getrokken, heeft de brandweer geoefend en hebben maatschappelijk
instellingen met hun cliënten het bad bezocht. Daarnaast hebben scholen uit het basis en
voortgezet onderwijs tijdens de warmere dagen hun gymnastieklessen in het zwembad
gegeven.
Het openluchtbad was op zaterdag 9 september weer onderdeel van Open
monumentendag in Zwolle. In de Paul Uil-zaal konden de ongeveer 80 bezoekers de
fototentoonstelling over het Openluchtbad door de jaren heen bekijken.
De laatste zaterdag 23 september kwamen ruim 150 bezoekers af op de beloofde koffie
en taart, ter ere van de afsluiting van het zwemseizoen, ons 25-jarig jubileum en
burendag. En natuurlijk ook om een laatste duik te nemen.
5. Na sluiting
Alle vaste vrijwilligersgroepen hebben het seizoen weer geëvalueerd. En de enquêtes die
ingevuld zijn door onze leden geven nu ook een beeld van hoe zij over het bad denken.
Uit de informatie blijkt dat we het met zijn allen goed doen. Er zijn natuurlijk zaken die
beter kunnen. Uit alle tips die binnengekomen zijn zullen de meeste urgente opgepakt
gaan worden.
Er is gekeken naar financiële mogelijkheden om de huisstijl aan te pakken en de
communicatiemogelijkheden te verbeteren. Besloten is om daar deze winter een start
mee te maken.
Bestuur Vereniging Openluchtbad Zwolle
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