JAARVERSLAG 2019
ZWEMBAD DE ZIEN

Voorwoord

Voor je ligt het jaarverslag over 2019 van openluchtzwembad De Zien in Uitgeest. In dit document
laten we in woord en beeld zien wat er in dit jaar speelde bij De Zien.
2019: het vijfde zwemseizoen dat De Zien wordt gerund door een grote groep vrijwilligers. Uniek en
waardevol. Het bestuur bedankt iedereen die z’n handen uit de mouwen heeft gestoken! Of je nu
langs het bad staat om toezicht te houden, de kleding wast of het gras maait. De huismeesters die
verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen op ‘hun’ dag, degene die zorgt dat onze EHBO- en
BHV-verplichtingen op orde zijn. De schoffelaars, de ijsverkopers en degene die de Zwem4daagse
organiseren: jullie zijn onmisbaar!
We wensen je veel leesplezier en sluiten graag af met de slogan van De Zien:
Zwembad De Zien: het spetterend hart van Uitgeest

Het bestuur van Zwembad De Zien

Margriet de Beurs, voorzitter
Nico Zuidervaart, penningmeester
Joke Limmen, secretaris

Een zwembadorganisatie draaiende houden, enkel en alleen met vrijwilligers… Het kan, dat bewijzen
we sinds we in november 2014 de sleutelbos van het terrein overhandigd kregen. Na de afgelopen
vijf zwemseizoenen heeft een stuurgroep begin 2019 de koppen bij elkaar gestoken. Doel van dit
traject: het formuleren van een nieuwe missie (m), een visie (v) en de belangrijkste kernwaarden
(kw) van Zwembad De Zien. De leden van de stuurgroep, het bestuur en alle coördinatoren van de
werkgroepen zijn betrokken bij dit proces.
In november 2019 kon onze nieuwe MVKW worden vastgesteld. Een document dat in
gezamenlijkheid tot stand is gekomen, dus breed gedragen wordt en waar we trots op zijn:

MISSIE
Zwembad De Zien is het spetterend hart van Uitgeest, een plek waar jong en oud kan zwemmen,
elkaar kan ontmoeten en komt om te recreëren.

VISIE
We hebben oog voor onze bezoekers en hun wensen.
Wij geven grote en kleine ideeën de ruimte om te onderzoeken en te ontwikkelen.
Duurzaamheid en innovatie vinden wij belangrijk, zodat ook de komende generaties van dit
zwembad gebruik kunnen maken.
Wij erkennen en respecteren alle vrijwilligers; zij zijn het kloppend hart van de organisatie.

Enkele KERNWAARDEN waar wij voor staan:
Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid van iedereen die aanwezig is op het
zwembadterrein.
We delen ervaringen en vieren successen.
We zijn aanspreekbaar en spreken aan.

Met deze mooie woorden in gedachten gaan we de komende jaren aan de slag.

Na wekenlange voorbereidingen achter de schermen
ging de poort van De Zien weer open op 27 april. De
eerste duik en een gezellig muziekje van het
Uitgeester blaasensemble de Upmates. Ook werden
onze nieuwe speelattributen onthuld, de namen zijn
bedacht door jonge bezoekers van De Zien. Luc
besloot dat de olifant in het 1e bad voortaan door
het leven gaat als Flapoor. Casper koos de naam
Turbo voor de schildpad in het peuterbad.

Nieuw dit jaar was de introductie van het
banenzwemmen in de avonduren. Op maandag- en donderdagavond na het werk nog even
zwemmen. Dit initiatief werd erg gewaardeerd door tientallen zwemmers, niet alleen uit Uitgeest,
maar uit de hele regio.

Voor de 40e keer werd in Uitgeest de Zwem4daagse
georganiseerd. Van 17 juni t/m 21 juni zwommen ruim 200
deelnemers de 250 of 500 meter. Heel bijzonder: twee
Uitgeesters zwommen voor de 40e keer hun baantjes. Ze kregen
de medaille Goud 40 en een mooie bos bloemen!
Naast de sportieve element was er genoeg te doen op het
zwembadterrein.
Kinderen konden meedoen met een spannend spelletje
Weerwolven met de Scouting die elk jaar present is. Onze eigen
waterloopballen zorgen geheid voor veel plezier bij de jeugd.
Er was een demonstratie van de kanovereniging uit Uitgeest.
Op vrijdagavond werd de Zwem4daagse afgesloten met een
gezellig feestje met een drankje en de band Paperplane.

Overige activiteiten in het zwemseizoen van 2019:
•
•

Een rommelmarkt op 25 mei, de opbrengst, een paar honderd euro, komt geheel ten goede
aan De Zien.
De traditionele Nightswimming-avonden waren op 14 juni, 12 juli en 16 augustus. We
openden de poort als de schemering inviel. Op een gezellig verlicht terrein kon je lekker
zwemmen en spelen in de schemering.

•

In de zomervakantie werd een cursus zwemvaardigheid voor volwassen georganiseerd door
onze vrijwilliger Patrick Verduin. In vijf lessen naar een goede zwemconditie en een betere
zwemslag.

Begin september namen we afscheid van onze
zwemjuf Els Veenis. Zij heeft de afgelopen vijf jaar vele
tientallen kinderen les gegeven en klaargestoomd voor
zwemdiploma A, B of C.

Donderdag 5 september was het traditionele hoedjeszwemmen. De vaste groep zwemmers die
dagelijks om 9.00 uur aan het hek staan, stappen op de laatste donderdag van het seizoen met een
hoedje het water in. Elk jaar weer een leuke en gezellige ochtend!

Op zondag 8 september sloten we het seizoen af met het traditionele Hondenzwemmen. Honden én
hun baasjes vermaakten zich prima in het bad. Extra leuk: de beelden werden opgepikt door het
Jeugdjournaal. Heel Nederland zag de mooie plaatjes uit ons buitenbad.
In het zwemseizoen van 2019 trokken we 37.000 bezoekers. Vaste klanten en nieuwe gezichten, jong
en oud, recreatieve zwemmers en wedstrijdzwemmers.
De sponsorcommissie is het hele jaar actief. Mooie hoogtepunten van dit jaar waren de
€
1000,- van de actie Rabo Club Support. Uitgeesters konden ons nomineren als ‘club van het jaar’, des
te meer stemmen, des te hoger de opbrengst voor jouw club. Met dit mooie bedrag als
eindresultaat!
En, met een prachtig filmpje waarin we lieten zien hoe we het Wecycle-principe uitdragen,
verdienden we ook een leuk bedrag. Twee van onze enthousiaste vrijwilligers, Joke en Janny, gingen

op zwemflippers en in badkleding naar de milieustraat. Met deze originele manier van recyclen
verdienden we € 1000,-

Het seizoen is voorbij, het bad is leeg, het onderhoud in de winter wordt gedaan door de
werkgroepen techniek en groen.
Op 20 oktober waren alle vrijwilligers uitgenodigd voor een feestelijke afsluiting van het
zwemseizoen. Meer dan zeventig harde werkers genoten van een goed feestje met een hapje en een
drankje.

