Voorstel extra lessen openluchtbad
Rebekka Faber, aug. 2021

Inleiding
Het reguliere zwemseizoen is van september tot en met april. Met in april de examens en daarna nog
één feestelijke afsluitende zwemavond.
In seizoen 2020 – 2021 zijn veel lessen uitgevallen vanwege de corona maatregelen. Daarom zijn in
de maanden mei en juni van 2021 7 extra lessen geweest in Openluchtbad Zwolle. De 8e les is niet
doorgegaan vanwege onweer. De lessen waren op de zondag van 17.00 – 18.00 uur en van 18.00 –
19.00 uur. Per avond waren er gemiddeld 7 instructeurs aanwezig. 33 zwemmers deden mee
verspreid over de verschillende avonden, proefzwemmers en introducees niet meegerekend.

Voorstel
Het voorstel is om jaarlijks 8 extra lessen aan te bieden in het openluchtbad van Zwolle. Op de
zaterdagavond van 18.00 – 20.00 uur. Daarvoor wordt het wedstrijdbad gehuurd.
Het openluchtbad heeft plek op vrijdagavond vanaf 20.00 uur, in het weekend vanaf 18.00 uur en
misschien dinsdagavond vanaf 20.00 uur. Een doordeweekse dag heeft de voorkeur, echter is 20.00
uur te laat voor de jeugdleden.
Tijdens de extra zwemavonden worden reguliere lessen gegeven. Er is daarbij ruimte om tijdens de
lessen andere activiteiten te doen. De examens zijn geweest en er is geen druk om
examenonderdelen te trainen. Zo kan er bijvoorbeeld met de rescueboards geoefend worden. Is het
te koud, dan kan een deel van de training op de kant plaatsvinden. Er zijn grasvelden bij het
zwembad.
De laatste dag wordt een feestelijke afsluiting.

Betaling
De kosten in 2021 waren €30,- per uur per bad, exclusief 9% btw. Wij huurden het wedstrijdbad (6banen), 2 uur per zondag, 7 zondagen. De totale kosten kwamen daarmee op €457,80 uit.
De kosten voor 2022 zullen vergelijkbaar zijn gaf het openluchtbad aan.
De kosten voor 8 lessen is €523,20 incl. btw, uitgaande van €30,- per uur per bad excl. btw.
Zouden de kosten bijvoorbeeld €32,- per uur per bad zijn, komen de kosten uit op €558,08 incl. btw.
Optie 1
Leden die mee willen doen aan de lessen betalen een vast bedrag van €20,- Een losse les kost €5,Doen er 30 zwemmers mee dan zijn de inkomsten €600,Proefzwemmers kunnen 2 gratis proeflessen doen en betalen vervolgens €5,- voor een losse les of
€15,- voor de overige 6 lessen.
Optie 2
De lesgelden gaan vanaf seizoen 2022 - 2023 omhoog met €12,- per lid.
Het gaat dan niet om de contributie, maar op de lesgelden van de opleidingen, ouderzwemmen,
trimploeg en wedstrijdploeg. Op dit moment betalen ruim 50 leden lesgelden.
Extra inkomsten zijn dan €11,- x 50 leden = €560,Seizoen 2021 - 2022 wordt het openluchtbad betaald uit de reserves.

Voordelen
- Door een langer zwemseizoen houd je binding met de leden. Het ‘gat’ tussen de twee
zwemseizoenen is korter. Nu wordt er 4 maanden niet gezwommen, er zijn geen lessen in mei t/m
augustus. Dit wordt verkort naar 2 maanden geen zwemmen in juli en augustus. Goed voor
ledenbehoud.
- De conditie en zwemvaardigheid blijft beter onderhouden.
- Dit jaar waren leden erg enthousiast. 33 leden kwamen zwemmen.
- Goed voor ledenwerving. Er kwamen veel proefzwemmers op af (10), vooral bij de junioren. De
eerste 4 leden hebben zich ingeschreven of aangegeven lid te worden. Anderen willen graag
meegenomen worden in de mail met de informatie over het nieuwe zwemseizoen.
- Er was een positieve wisselwerking tussen de jeugdactiviteiten op de Wijthmenerplas en de lessen
in het openluchtbad. Op de Wijthmenerplas werd de jeugd uitgenodigd om mee te doen in het
openluchtbad en andersom.

Nadelen
- Extra tijd en energie gevraagd van instructeurs. Veel instructeurs helpen ook mee bij de
Wijthmenerplas en andere inzetten.
- Mogelijk zijn leden dit jaar minder enthousiast. Afgelopen jaar hebben we niet kunnen zwemmen
door corona en daardoor is het enthousiasme misschien groter geweest om nu in het openluchtbad
te kunnen zwemmen.
- Mogelijk minder vrijwilligers bij de Wijthmenerplas doordat instructeurs naar het openluchtbad
gaan.
- Jeugdleden kunnen ook naar de Wijthmenerplas komen voor activiteiten. Moeten er dan ook extra
lessen komen?
- Materialen moeten opgehaald worden uit zwembad De Vrolijkheid en wekelijks meegenomen naar
het openluchtbad.

