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Inleiding 
Elk jaar evalueert het bestuur het afgelopen seizoen met alle werkgroepen vrijwilligers, badpersoneel 
en beheer. Dit doen we om met elkaar in gesprek te blijven en van elkaar te leren. Van al deze 
evaluaties wordt verslag gedaan. Deze worden opgeslagen in ons archief in Dropbox en zijn ten alle 
tijde op te vragen bij het bestuur. In de jaarlijkse ALV presenteert het bestuur een samenvatting van 
de evaluatie en verbeterpunten. Hiermee stellen we onze leden op de hoogte van hoe we het bad en 
de vereniging met elkaar ‘runnen’ en waar mogelijk verbeteren. 
 
 
Samenvatting evaluatie werkgroepen en personeel 2020 
Het was natuurlijk een bijzonder jaar, 2020. Het Coronavirus zorgde voor een latere opening dan 
normaal (13 juni eind april/begin mei) en voor allerlei maatregelen en beperkingen voor onze leden. 
Banenzwemmers moesten reserveren voor een tijdsblok van 1,5 uur, kinderen en jongeren t/m 17 
jaar mochten vrij zwemmen en introducees werden afgelopen seizoen niet toegelaten, om het 
beschikbare water zoveel mogelijk aan de leden te doen toekomen. In het seizoen 2021 zullen we in 
eerste instantie starten zoals we vorig jaar geëindigd zijn, met die uitzondering dat we dit jaar wel 
introducees toelaten; alleen kinderen t/m 17 jaar. 
 
Wat ging goed afgelopen jaar? 
Hieronder in hoofdlijnen een overzicht van wat goed ging afgelopen seizoen. 
 

- Blij dat we open konden! Leden waren ook blij, vooral de banenzwemmers waren vol lof 
- Het OMT was een goede zet; een afvaardiging van beheer, bestuur en vrijwilligers hebben in 

april/mei onderzocht of het bad open kon met corona, hoe dat georganiseerd moest worden 
en alles voorbereid en klaargemaakt voor en in het seizoen 

- Flexibele opstelling van zowel vrijwilligers, personeel als leden; bij elke verandering wist men 
zich weer aan te passen. Ook werd er veel meegedacht over de mogelijkheden, zowel voor 
als tijdens het seizoen 

- Complimenten voor beheer en bestuur voor hoe het seizoen is verlopen 
- Goede communicatie en afstemming tussen de werkgroepen en beheer wordt overal 

genoemd 
- De coronaregels en tussentijdse aanpassingen daarop werden gecommuniceerd via 

nieuwsbrieven, website en social media. Ook in het bad zelf stonden de regels op borden en 
was er bewegwijzering en routes. 

- Reserveringen via Supersaas liepen over het algemeen heel goed, toegankelijk systeem. 
Enkele leden kregen hulp van de ledenadministratie hierbij 

- Goede club voor de schoonmaak dit jaar, goed gevuld rooster en goede afstemming met 
beheer. Ook kleding voor schoonmaakploeg is verbeterd 

- Op de Technische Dienst kon zoals elk jaar goed worden teruggevallen, altijd hulpvaardig en 
bereikbaar 

- Werkgroep Groen was blij met Cor als vraagbaak en contactpersoon richting de gemeente. 
Ook contact met beheer was goed. 



- Korte lijntjes van de ledenadministratie met de overige werkgroepen 
- Veel aandacht geweest voor het inwerken van nieuwe kassamedewerkers, waardoor ze hun 

werk goed konden doen en het als een goed seizoen ervaarden 
- Borstcrawl clinics konden ondanks de beperkingen later in het seizoen toch in afgeslankte 

vorm doorgaan 
- De lifeguards zijn een leuk en collegiaal team, kunnen altijd op elkaar terugvallen. Jammer 

dat je elkaar dit seizoen minder trof door corona 
- Raad van Advies was tevreden over opening en verloop seizoen 
- Geen meldingen voor VCP en weinig incidenten in het bad 

 
 
Wat kon beter? 
 

- De interne communicatie over de regels en aanpassingen kon beter. Het badpersoneel kreeg 
wijzigingen niet altijd goed door vanuit beheer. Voorstel is om dat dit jaar aan te scherpen, 
zowel de mondelinge communicatie (beheerder licht het personeel in over de regels bij de 
start en elke wijziging tussendoor). Daarnaast willen we dat in het keukentje en in de kassa 
ophangen, in het logboek van beheer en bij voorkeur in een digitale omgeving, zodat 
iedereen dat kan inzien voor zijn of haar dienst.  

- De waterdruppels op de grond om mensen afstand te laten houden, werden niet altijd 
begrepen. Voorstel is om dat dit jaar duidelijker aan te geven 

- Vroege vogels hadden kortere tijdsblokken dan de rest van de zwemmers. Voorstel is om dat 
uit te breiden van 7 tot 10 uur, zodat zij ook tijdsblokken van 1,5 uur krijgen. 

- Iets meer mogelijk maken voor de kinderen die net (niet) zwemvaardig zijn  
- Ongelijkheid tussen begeleidende ouders van kleine kinderen, die wel hele dag mochten 

blijven en de banenzwemmers die na 1,5 uur weer naar huis moesten 
- Introducees t/m 17 jaar wel toelaten, omdat kinderen vrij mogen zwemmen en we de 

inkomsten hard nodig hebben. Wel laten registreren ivm onderzoek bij evt. besmetting 
- Digitaal rooster voor beheer, badpersoneel en bij voorkeur ook de kassa. Dat is 

overzichtelijker en meer werkbaar, zo weet personeel beter waar ze aan toe zijn. 
- Klantvriendelijkheid kassa kan beter, voorstel weer een training door Carina? En nog betere 

informatie over de (corona)regels. 
- Aandacht voor goed laten verlopen van last minute zwemmers; niet laten voorkruipen in de 

rij bijv. 
- In de avonddiensten schoonmaak alert zijn dat we niet met te veel vrijwilligers werken, zodat 

mensen zich wel nuttig kunnen maken 
- Werkgroep Groen mist 1 persoon. Inmiddels hebben we een nieuwe aanwinst. Groen tijdig 

betrekken bij de voorbereiding van het seizoen. 
- Meer input geven over geboortes, ziektes etc aan liefenleed@openluchtbadzwolle.nl 
- Niet iedereen kreeg consequent de nieuwsbrief, verzending ging niet altijd goed omdat we 

gebruik maken van niet betaalde versie van Mailchimp. Willen dit jaar een betaalde versie 
aanschaffen om dit te verbeteren, mits hier voldoende financiële ruimte voor is 

- We misten het samenzijn en elkaar, doordat we wegens corona geen barbecue en 
nieuwjaarsborrel konden organiseren. In seizoen 2021 hopelijk wel weer! 

 
 
Kortom, het was een seizoen waarin iedereen zijn schouders eronder heeft gezet en waar we er 
samen (vrijwilligers, lifeguards, beheer en bestuur) hard aan hebben gewerkt om het Openluchtbad 
ook ten tijde van een pandemie te openen voor onze leden en de dienstverlening zoveel mogelijk op 
peil te houden. 


