Jaarverslag Stichting
Zwembad De Zien 2018

Voorwoord
Wat De Zien betreft mogen we hopen dat 2019 net zo goed gaat verlopen
als het jaar 2018! Want wat hebben we een succesvol jaar achter de rug!
Dan heb ik het niet alleen over het prachtige weer en het grote aantal
bezoekers, waardoor we een financiële opkikker hebben gekregen.
Wat vooral zo mooi en bemoedigend was, vond ik de grote inzet van
zoveel vrijwilligers om dit resultaat samen voor elkaar te krijgen. Het
was namelijk niet altijd zo gemakkelijk. Er gingen dingen goed fout, want
waar mensen werken worden nu eenmaal fouten gemaakt. Er is flink
gemopperd en er is onenigheid geweest.
TOCH zette iedereen zijn beste beentje voor en is het seizoen in vrede en
met plezier verlopen. Dit alles door in gezamenlijkheid ervoor te zorgen
dat ONZE ZIEN gezien werd, dat mensen graag bij ons komen zwemmen
omdat:
dit het fijnste, mooiste en gezelligste zwembad in Noord-Holland is!!
Daarom nogmaals: iedereen ontzettend bedankt voor jullie inzet!
Een hoogtepunt van 2018 is ook:
Het nieuwe contract met de gemeente, waarin staat dat De Zien vanaf
1 januari 2017 voor onbepaalde tijd gebruik mag maken van het terrein.
Mocht er door wat dan ook een besluit komen om het terrein voor iets
anders te gaan gebruiken, dan heeft De Zien een opzegtermijn van 5 jaar.
Afsluitend spreek ik de wens uit dat ALLE vrijwilligers die wij in 2018
hadden, ook in 2019 actief blijven komen helpen. We hebben elkaar nodig
om het zwembad te runnen.
Margriet de Beurs, voorzitter bestuur Stichting Zwembad De Zien

Kassa

Wie Zwembad De Zien binnenkomt meldt zich eerst bij
de kassa. Vaste bezoekers laten hun abonnement zien,
anderen kopen een kaartje of laten hun tienbaden-kaart
knippen. Je kunt een kluisje bij ze regelen en ze nemen
de telefoon op. Verder zijn deze dames en heren vaak
het eerste aanspreekpunt voor de bezoekers. Verloren of
gevonden voorwerpen, EHBO-vragen, etc.
De kassagroep bestaat uit ongeveer 15 personen.

Toezicht

De onmisbare mensen langs het bad! Stuk voor stuk
getrainde en gediplomeerde mensen die een oogje in
het zeil houden. De toezichthouders zelf zeggen dat het
gezellig en afwisselend werk is. Op rustige momenten
kun je een praatje maken met de gasten en is er tijd
voor klein onderhoud aan het materiaal. Op drukke
dagen vliegt de tijd en verzorg je met een team het
toezicht over honderden zwemmers. Gewoonlijk worden
de toezichthouders in de winterperiode opgeleid in het
binnenbad, in de zomer van 2018 is er ook een nieuwe
groep toezichthouders opgeleid in ons eigen zwembad.
Volgens Tilly van de Reddingsbrigade uit IJmuiden hebben
we een “top team in Uitgeest”!

toezichthouders worden
in alles getraind

De toezichthouders zijn met ongeveer 40 mensen.

Horeca

Zwembad De Zien heeft een gezellige kantine en een
goed uitgeruste keuken. Koffie, thee, een snoepje, ijsjes,
tosti’s of een patatje: alles is voorradig. Voor de kantine
is een groot terras waar je in het zonnetje of juist in de
schaduw heerlijk kunt zitten met uitzicht op het bad.
Tijdens de drukke dagen van het zwemseizoen 2018 is
er keihard gewerkt om zoveel mogelijk mensen zo snel
mogelijk te kunnen bedienen.
In het horeca-team werken ongeveer 18 mensen.

Techniek & groen

Deze groep vrijwilligers verzorgt het onderhoud bij
Zwembad De Zien in de breedste zin van het woord.
Denk dan bijvoorbeeld aan de gebouwen, de baden, de
technische ruimtes zoals het ketelhuis en de verzorging
van al het groen op het terrein. De speelweide wordt zeer
regelmatig gemaaid en de picknicktafels staan weer strak
in de verf. De ‘watermakers’ zijn meerdere keren per dag
in het ketelhuis te vinden om de waterkwaliteit optimaal
te houden.
De techniek-groep bestaat uit ongeveer 20 mensen.

het werk van de techniek
& groen is zeer divers

Evenementen

Deze groep organiseert de feestjes van het zwembad: de
openingsdag, de Zwem4daagse, het hondenzwemmen
en de gezellige middagen en avonden die we organiseren
voor de vrijwilligers. Bij het organiseren van evenementen
werken we nauw samen met de jongerenwerkers van de
Zienhouse en Scouting Uitgeest: gouden partners!
De evenementengroep bestaat uit 6 vrijwilligers.

Communicatie

De leden van de werkgroep communicatie beheren de
website en de Facebook-pagina van De Zien. De huisstijl
wordt bewaakt, in reclame-uitingen, maar ook op het
terrein van De Zien. Ze maken jaarlijks een folder en
verspreiden die hier in de regio en sturen persberichten
naar de media.
De communicatie wordt verzorgd door 3 vrijwilligers.

Zwemseizoen ’18
Op nieuwjaarsdag stonden de vrijwilligers
van De Zien bij het Zwaansmeer om
voor de derde keer een nieuwjaarsduik te
organiseren, veertig dappere helden doken
het water in voor een fris begin van 2018.

de nieuwjaarsduik was
weer goed bezocht

Zaterdagmiddag 31 maart liep de paashaas
rond op het terrein aan de Zienlaan.
Honderden eieren had hij verstopt.
De vinder van het gouden ei won een
jeugdabonnement, en mocht de waterkraan
openzetten. Het vullen van de baden kon
beginnen!
Traditioneel heeft De Zien de openingsdag
op Koningsdag. Het was gezellig druk deze
middag, een eerste duik, spelen, springen op
het luchtkussen. Op de achtergrond speelde
de band ‘Niet alleen voor kids’. Bij het
opgeknapte peuterbad werd de ‘spuitdino’ in
gebruik genomen

paashaas met de
gelukkige winnaar van
een jaarabonnement

De maand mei bracht veel mooi weer. Na
schooltijd, kwamen er veel kinderen lekker
zwemmen. In het laagseizoen gaat we
midden op de dag even dicht, maar dankzij
de flexibiliteit van de vrijwilligers konden we
op vier mooie dagen zwemmen van 9.00 tot
17.30 uur.

De Zwem4Daagse van 18 t/m 22 juni
was een groot succes met honderden
zwemmers die voor een medaille het bad
in doken. Op de slotdag waren er optredens
van Nienke van de Berg en de Party
Rockers.

alle afzwemmers (en wat
ouders) van het laatste
zwemweekend

Vanaf 1 juli startte ons hoogseizoen.
De hele dag open van 9.00 tot 17.30 uur.
En wat waren we onmisbaar in deze
mooie zomer! Er kwam geen einde aan
de mooie dagen! Hoogtepunten? De
Nightswimming-avond in juli bleek een
van de warmste dagen van deze zomer te
zijn. Die avond kwamen er 1100 mensen
zwemmen bij de invallende duisternis.
En, op 7 augustus verwelkomden we de
50.000ste bezoeker van dit seizoen. Het
vermelden waard, deze vrouw kwam uit
Zwanenburg naar De Zien. Fantastisch om
te zien dat mensen van heinde en ver naar
De Zien komen!
In het laatste weekend zwommen 27
kinderen af voor hun A, B of C-diploma.
Met een stralend zonnetje werd dat een
echte feestochtend onder leiding van
zwemjuf Els Veenis.

de drukst bezochte
Nightswimming van 2018

Zondag 16 september was de laatste dag
van ons seizoen. Zoals gebruikelijk waren
de honden de laatste dag aan de beurt voor
een duik. Bijna 200 honden en hun baasjes
kwamen langs de kassa.

de aankleding van
Halloween was weer top

Ook al waren de baden leeg, op 6
oktober kwamen veel vrijwilligers terug
naar het zwembad. Ze werden bedankt
voor al hun werk tijdens het afgelopen
seizoen. Een leuke teambuildingactiviteit en een Chinees buffet: het
was een gezellige middag/avond.
Voor de vierde keer werd er
eind oktober een Halloweenfeest georganiseerd voor de
basisschooljeugd. Griezelen in de
badhokjes en in het spookhuis dat de
Scouting opbouwt. Het was de hele
avond gezellig druk bij de kantine waar
je onder leiding van de vrijwilligers
van de Zienhouse pompoenen kon
uithollen.
De laatste activiteit van 2018 was
de Winterfair. Een gezellige markt
waar jaarlijks honderden bezoekers op
af komen. Sierraden, het Haakcafé
van De Zien, woonaccessoires, een
schilder, een schrijver, voor ieder wat
wils. Bij de kantine was een gezellig
terras ingericht met live muziek. Een
mooie afsluiter van een prachtig jaar
voor De Zien.

Teambuilding als
afsluiting voor de
vrijwilligers

er werd van alles verkocht
tijdens de Winterfair

