Jaarverslag 2020
Gras is groen, water is nat en Noordeloos is betrokken, tot zover niets nieuws onder de zon.
Ondanks alle maatregelen rondom Corona hebben we toch nog een succesvol seizoen
achter de rug. We konden helaas iets later open dan gepland, maar door het harde werk van
vrijwilligers en personeel kunnen we terugkijken op een goed seizoen.
Zwemdiploma’s
Ruim 100 kinderen hebben afgelopen seizoen deelgenomen tijdens de zwemlessen. Nadat
er weer hard gewerkt was bij de zwemlessen, konden we ook weer een hoop
zwemdiploma’s uitreiken. Iets waar we als zwembad jaarlijks erg trots op terugkijken.
Week van de spettertuin
In uitgeklede vorm konden we toch een ‘Week van de Spettertuin’ organiseren. In dit geval
werden er een aantal kleine spellen gespeeld en natuurlijk werden er baantjes getrokken,
ook hier hadden we ruim 100 deelnemers.
Spelletjesmiddag
Bea en Marianne hebben ook nog een spelletjesmiddag georganiseerd voor de jongste
jeugd, ook dit was een groot succes, ook hier mochten we ongeveer 100 kinderen
verwelkomen.
Bezoekers
Net als andere jaren konden we ook dit jaar onze 10.000e bezoeker verwelkomen. Dit is
natuurlijk een topprestatie in een seizoen dit totaal anders was dan verwacht.
Sponsoren
Inmiddels hebben we ruim 200 leden van het zwembad, 91 donateurs, 120 leden van de
club van 50 en zijn er 35 bedrijven betrokken bij ons zwembad in de vorm van sponsoring.
Natuurlijk zijn dit aantallen waar wij enorm trots op zijn.
Bestuur
In het bestuur zijn wel wat wijzigingen te melden. Marjolijn Bos-Schouten en Justin Vink
zullen afscheid nemen van het bestuur en dus niet herkiesbaar. Normaliter wordt er op de
jaarvergadering gestemd en gekozen, helaas is dat nu niet mogelijk. Danny Venema en
Wilbert den Hartog zijn bereid gevonden om het bestuur te versterken. Zonder andere
potentiële tegenkandidaten worden zij dan unaniem gekozen om in het bestuur toe te
treden. Mochten er nog andere kandidaten naar voren komen dan kunnen zijn zich melden
voor 26 maart. Wanneer er geen andere kandidaten worden voorgedragen, zullen de rollen
binnen het bestuur wel iets gaan veranderen. Arco Struik zal de rol van voorzitter op zich
nemen, Wilbert den Hartog zal secretaris worden, Danny Venema de penningmeester en
Vincent Vulperhorst algemeen lid.
Gemeente Molenlanden
De gemeente Molenlanden is sinds een aantal maanden bezig met de ontwikkeling van een
nieuw accommodatiebeleid. Hierin worden ook de zwembaden betrokken. De afgelopen tijd
zijn er verschillende gesprekken geweest met de gemeente hierover. Uitgangspunt is dat de
gemeente Molenlanden voor zichzelf een taak ziet op het gebied van groot onderhoud voor
de zwembaden. Dat is positief nieuws. De precieze uitwerking zal de komende maanden
definitief uitgewerkt worden.
Helder is al wel dat we als zwembad zelf onze broek moeten blijven ophouden als het gaat
om de jaarlijkse exploitatie van het zwembad. Dit lukt ons niet alleen. Hierin weten we ons

gelukkig al jaren gesteund door onze trouwe groep sponsoren; van de club van 50 tot de
ondernemers uit Noordeloos en omgeving die jaarlijks hun bijdrage leveren.
Deze support zullen we ook in de toekomst hard nodig hebben! We hopen dus ook dat we
in de komende jaren een beroep op u en jou kunnen blijven doen. Zodat ook bij De
Spettertuin het gras groen en het water nat kan blijven.
Financieel jaarverslag
Normaliter nemen wij tijdens de jaarvergadering ook het financiële jaarverslag door. Dit
verslag kunt u digitaal opvragen bij Justin Vink, via justin.vink@gmail.com

