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Van de voorzitter 

 

Inmiddels zijn we al bij editie 27 van het Spetternieuws. Het zomerse weer 

van afgelopen jaar was dan misschien wat minder dan we hadden gehoopt, 

toch was het wederom een prachtig zwembadjaar voor de Spettertuin.  

We mochten weer ruim 10.000 bezoekers ontvangen en vele kinderen zijn 

weer bezig geweest met het behalen van verschillende zwemdiploma’s. Hier 

gaan wij ook dit jaar weer mee verder en we hopen dus weer op vele 

bezoekers en zwemlessen in 2022. 

De club van 50 is enkele jaren geleden gestart. Steeds meer mensen melden 

zich aan. Wat fijn! Inmiddels staat de teller al ruim boven de 100 en hier en 

daar komen er nog meer leden bij. Hier zijn wij als zwembad natuurlijk enorm 

trots op. Ook zijn er afgelopen jaar veel sponsoren bij gekomen. 

Bestuursleden en Cees Trappenburg hebben veel bedrijven met succes 

benaderd. Vanaf deze plaats bedank ik nogmaals alle donateurs. Zonder jullie 

kunnen we niet! 

Afgelopen jaar verzorgden Bea Trappenburg en Marianne Maasland de 

zwemlessen. Ook hielden ze toezicht tijdens het recreatief zwemmen. Ook het 

Kassateam draaide erg goed. Met elkaar zorgden zij ervoor dat alles 

gesmeerd verliep in het zwembad. Dankjewel daarvoor! 

Helaas heeft Marianne besloten ons te verlaten. Ze is inmiddels afgestuurd en 

is aan de slag gegaan als fysiotherapeut. Dit betekent dat we heel hard op 

zoek zijn naar een zweminstructeur en een toezichthouder. Dit blijkt een erg 

lastige zoektocht te zijn. Als u interesse heeft of iemand weet die wellicht 

interesse heeft, laat het ons alsjeblieft weten. Indien het niet lukt personeel te 

vinden kunnen we niet uitsluiten dat we in de komende zomerperiode ons 

zwembad moeten sluiten op momenten dat Bea niet beschikbaar is. Dat willen 

we heel graag voorkomen.  

Graag wil ik via deze weg ook alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet voor 

het zwembad. Het hele jaar door worden de handen uit de mouwen gestoken 

voor allerlei verschillende klusjes, dit blijft toch heel fijn en mooi om te zien dat 

zoveel mensen zwembad ‘De Spettertuin’ een warm hart toe dragen. 

Op donderdag 28 april gaan we dit jaar open, maar we gaan natuurlijk al 

eerder aan de slag. Op 12 maart en 2 april zijn de klusdagen en dan is de 

hulp meer dan welkom. Verderop in dit Spetternieuws staan nog vele andere 

belangrijke data. 

En dan nog dit: het afgelopen jaar is het bestuur erg druk geweest om samen 

met de gemeente te komen tot een nieuw plan voor het groot onderhoud van 
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ons zwembad. Gelukkig heeft gemeente Molenlanden besloten 80% van de 

kosten hiervoor voor haar rekening te gaan nemen. Heel erg fijn! 

Er heeft een inventarisatie van de kosten plaatsgevonden waarbij bepaald is 

wat de kosten zijn van het onderhoud en wanneer dit moet plaatsvinden.  

Wij zijn zelf aan zet en zullen zelf het onderhoud moeten inkopen en 

organiseren. Als de kosten hoger uitvallen, moeten we dit zelf betalen. Als de 

kosten lager uitvallen, is “de winst” voor ons. Klein onderhoud valt buiten de 

scope van de genoemde afspraak en moeten we volledig zelf doen en 

betalen.  

Uw hulp is enorm welkom! Er moet ontzettend veel gebeuren en dat kan niet 

zonder uw hulp. Wilt u ons helpen? Zo ja, laat het even weten aan ons.  

 

Verder zullen we onszelf ook moeten bedruipen als het gaat over de jaarlijkse 

exploitatie van het zwembad. Het is ieder jaar een uitdaging om met een 

kleine winst of verlies uit te komen. Dit jaar hebben we een extra uitdaging in 

de gestegen gasprijzen. Daarom hebben we de hulp van onze sponsoren nog 

steeds erg hard nodig. Ook verwelkomen we graag nieuwe sponsoren. Wilt u 

ons helpen, door bijvoorbeeld sponsoring van een mooi bord langs het 

zwembad? Neem dan contact op met één van de bestuursleden voor de 

mogelijkheden.  

 


