
 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2020 

 

Inleiding 
Later dan gepland vanwege het COVID-virus, en met de nodige maatregelen, gingen we dit jaar 
open op 13 juni 2020. Het was een prachtige zonnige dag waarop burgemeester Snijders het 
seizoen 2020 opende. 
 
In de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Openluchtbad Zwolle van 2 maart 2020 
leek het virus nog iets dat zich ver weg van ons afspeelde. Een week later werd duidelijk dat het 
virus ook Nederland was binnengetrokken en het land in lockdown ging. Na maanden van 
onzekerheid over wel of niet open mogen en kunnen, heeft het bestuur van het Openluchtbad 
een tijdelijk openingsmanagementteam (OMT) in het leven geroepen. Dat team bestond uit 
enkele vaste vrijwilligers, beheer en leden van het bestuur. Het OMT heeft in april in diverse 
crisisberaden alle aspecten van een veilige opening uitvoerig doorgenomen. Hiervoor is gebruik 
gemaakt van de inventarisatie van risico’s en mogelijkheden die al door de coördinatoren en hun 
werkgroepen waren gedaan. Het team heeft gekeken naar organisatorische, financiële en 
personeels-/vrijwilligers-aspecten. 
 
Nadat bestuur, gesteund door vaste vrijwilligers, beheer en badpersoneel, op zondag 17 mei 
2020 een definitieve “GO” gaven om open te gaan, ging het water direct na het weekend in de 
baden. In een maand moest er veel werk verzet worden: looproutes uitzetten, aangepaste 
werkwijze bij de kassa inregelen, desinfectiemiddelen e.d regelen, betrokkenen instrueren en er 
werd een reserveringssysteem Supersaas ingericht voor de tijdvakken waarin banenzwemmers 
konden zwemmen. Het was heel fijn om te merken dat het enthousiasme om open te gaan en de 
bereidheid om zich extra in te zetten zo groot was onder bestuur en vaste vrijwilligers.  

Uit de recente evaluatie met de OMT-leden kunnen we concluderen dat iedereen heel positief 
terugkijkt op de werkwijze en aanpak van het afgelopen seizoen. We hebben een fijne groep 
vrijwilligers en badpersoneel die zich steeds heel goed aan wisten te passen aan de 
versoepelingen. Ook voor onze nieuwe beheerder was het een hele uitdaging, maar hij heeft het 
heel goed gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leden en resultaat 2020 
Het seizoen 2020 betekende een drastische terugloop van het aantal leden; we gingen van 7147 
(in 2019) naar 3321 leden. We gaan er van uit dat dit geheel te wijten is aan de pandemie. We 
hebben in 2020 ook geen introducees en bedrijfszwemmers kunnen ontvangen en nagenoeg 
geen evenementen kunnen organiseren vanwege het COVID-virus. De terugloop in leden, het 
gebrek aan introducees en bijkomende kosten wegens corona hebben gezorgd voor een negatief 
financieel resultaat van € 45.382 over seizoen 2020 (tov een positief resultaat van € 41.286 in 
2019). De vooruitzichten op weer een aangepast corona seizoen dwingt het bestuur om stevig 
op de kosten te letten en aan de slag te gaan om op andere manieren inkomsten te verkrijgen, 
bijvoorbeeld door sponsoring en crowdfunding. Ook in 2020 konden we op spontane donaties 
rekenen van huidige en oud-leden, waarvoor de Vereniging hen veel dank verschuldigd is. 
Verder heeft de Vereniging Openluchtbad in 2020 aanspraak kunnen maken op een aantal 
landelijke en gemeentelijke tegemoetkomingsregelingen:  
- TVS (tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) 
- TVL (tegemoetkoming vaste lasten) 
 
Algemeen 
Het was een heel bewogen en bijzonder seizoen dat niet mogelijk zou zijn geweest zonder onze 
trouwe (vaste) vrijwilligers en leden, ons beheer en badpersoneel. Vooral de banenzwemmers 
waren heel positief over het afgelopen seizoen. Het reserveren van een zwemblok in Supersaas 
verliep heel goed. Het banenbad zat meestal vol, in tegenstelling tot het herenbad waar de 
kinderen vrij konden zwemmen.  
In eerste instantie moesten ook kinderen en jongeren tot 18 jaar online een tijdsblok reserveren 
om 1,5 uur vrij te mogen zwemmen in het herenbad. Hierdoor hebben veel jonge leden hun 
abonnement niet verlengd. Na versoepeling van de overheidsmaatregelen mocht deze groep in 
tweede instantie onbeperkt zwemmen, maar dit leverde nauwelijks extra abonnementen op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coronamaatregelen 
Door het virus en de strenge maatregelen vanuit het landelijke zwembadprotocol konden we 
sommige van onze doelgroepen in 2020 helaas minder bedienen. Denk aan de volwassenen die 
geen banen willen zwemmen maar liefst de hele dag op de ligweides verblijven en af en toe een 
duik nemen. Ook de bedrijfzwemmers en maatschappelijke partners zoals het Ronald Mc 
Donaldhuis konden we niet toelaten door alle beperkende maatregelen. Kinderen die nog (net) 
niet zwemvaardig waren, mochten onder begeleiding van een ouder op de kant komen 
zwemmen. Gelukkig mochten de baby’s en peuters na versoepeling van de maatregelen wel met 
ouders mee het water in. Ook therapiezwemmen door het Autismehuis kon iets later dan 
normaal starten. Schoolzwemmen was nauwelijks mogelijk in 2020. 
 
Ondanks de beperkingen hebben we als vereniging getracht er zoveel mogelijk uit te halen voor 
onze leden, op een veilige en verantwoorde manier. Dat werd door de meeste van onze leden 
zeer gewaardeerd, met name de banenzwemmers zoals gezegd. Voor het badpersoneel en 
beheer was het een bijzonder rustig jaar en de dynamiek van een gezellige drukke zwemdag 
werden gemist. Maar ook de gezamenlijke dagafsluitingen, de barbecue en de nieuwjaarsborrel 
moesten zij en de vrijwilligers missen in 2020. Het zijn bijeenkomsten die de vereniging normaal 
gesproken versterken, waarin verbinding tussen en waardering voor vrijwilligers en personeel 
centraal staat.  
 
De coronamaatregelen in het bad en de wijzigingen daarin naar aanleiding van veranderende 
overheidsmaatregelen werden aan ons badpersoneel, vrijwilligers en leden via onze 
nieuwsbrieven, website en social media gecommuniceerd. Op verzoek van het badpersoneel 
mag de interne communicatie hierover in het bad zelf intensiever. Dit pakt het beheer en 
bestuur volgend seizoen op. 
Het badpersoneel heeft voordat het bad openging zoals elkaar jaar EHBO-lessen en een (opfris) 
training voor Lifeguard gevolgd. 
 
Banenzwemmen door reserveren vooraf 
We werkten in 2020 zoals gezegd voor het eerst met een digitaal reserveringssysteem, 
Supersaas, dat voor de meeste leden gebruiksvriendelijk was. Een enkeling moest geholpen 
worden door de ledenadministratie. Het scannen van de badpas ging dit seizoen heel goed. De 
kassamedewerkers hadden in het reserveringssysteem Supersaas een actueel beeld van de 
leden (namen en aantallen) die gereserveerd hadden voor een zwemblok. Zij maakten een 
uitdraai uit het systeem en vinkten het lid af als hij/zij zich bij de kassa meldde. Zo was er zicht 
op de aantallen badgasten en de vrije plekken die opgevuld konden worden door de last-minute 
zwemmers die later in het seizoen toegelaten werden als het bad niet helemaal vol was. Een 
maatregel die zeer gewaardeerd werd door de banenzwemmers.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig hebben we op het bad geen meldingen gehad van badgasten die besmet waren met 
het virus en mogelijk tijdens hun bezoek aan het bad anderen hebben besmet. Verder hebben er 
geen incidenten (onenigheid, vechtpartijen oid) plaatsgevonden. De EHBO had een ongewoon 
rustig jaar. De vertrouwenscontactpersonen (VCP) hebben geen verzoeken ontvangen, ook voor 
hen was het een rustig jaar. 
 
   
Onderhoud    

  In het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat in 2017 is opgesteld samen met de gemeente is  
  groot en klein onderhoud verdeeld tussen respectievelijk de verhuurder en de huurder. 

De beheerder houdt contact met de directievoerder van de Gemeente Zwolle op het moment 
dat er reparaties nodig zijn. In 2020 hadden we een normaal aantal storingen in het Ketelhuis. 
We startten het seizoen met een storing van Solkav, ons verwarmingssysteem op zonne-energie, 
en een lekkage in het peuterbad. Deze en andere storingen zijn adequaat opgepakt door onze 
Technische Dienst en de firma Hellebrekers.  
 
De uitvoering en afspraken rondom gemeentelijke werkzaamheden aan het groen in het 
Openluchtbad verliepen in 2020 moeizaam. Bestuur en Gemeente Zwolle hebben voor 2021 
nieuwe afspraken gemaakt. De grasvelden rondom de peuterbaden zijn in zijn geheel aangepakt, 
doorgelucht en opnieuw ingezaaid. Bij deze graafwerkzaamheden zijn leidingen geraakt. Dit is 
hersteld op kosten van de gemeente. De Vereniging heeft op eigen kosten in 2020 een 
besproeiingsinstallatie aangelegd op de ligweiden aan de voorzijde zodat het gras beter 
bevochtigd wordt tijdens de steeds warmere zomerperiodes. De installatie van een pomp op het 
achterveld is wegens het coronajaar en hoge kosten tot nader orde uitgesteld.  
 
In de winter van 2020 is de aansturing van de winterwerkzaamheden door vrijwilligers 
aangescherpt door naast de beheerder hier een coördinator winterwerkzaamheden voor aan te 
stellen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluatie en verantwoording aan de leden 
Na afsluiting van het seizoen evalueerde het bestuur zoals elk jaar met alle werkgroepen van 
vaste vrijwilligers het afgelopen seizoen. Tevens is er geëvalueerd met het OMT. De 
verbeterpunten nemen we mee in het nieuwe seizoen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) op 
2 maart 2020 werd bezocht door circa 50 leden. Hierin werden het jaarverslag, jaarrekening, 
evaluaties en voorgenomen plannen voor 2020 gepresenteerd. 
 
Daarnaast evalueert het bestuur van het Openluchtbad jaarlijks met de gemeente aan de hand 
van de gemaakte prestatieafspraken en het MJOP wat betreft onderhoud. Dit jaar is de 
afstemming tussen voorzitter en beleidsadviseur Sport van de Gemeente Zwolle frequenter 
geweest in verband met het afstemmen van de coronamaatregelen en mogelijke verruimingen 
die de gemeente/de Veiligheidsregio IJsselland konden bieden. Vast onderwerp is inmiddels ook 
duurzaamheid en het besparen van energie in het bad. De vereniging vindt het belangrijk om het 
bad zo duurzaam mogelijk te exploiteren binnen de mogelijkheden van het Rijksmonument. Het 
Openluchtbad is in 2020 begonnen met de informatievoorziening aan de RVO conform de 
nieuwe ‘Informatieplicht Energiebesparing’. Er is wederom geconstateerd dat de vereniging 
binnen de huidige mogelijkheden en binnen de kaders van Monumentenzorg het maximaal 
mogelijke doet aan duurzaamheid. We blijven samen met de gemeente diverse opties 
onderzoeken, om een duurzaam bad te blijven en goed voorbereid te zijn op toekomstige 
mogelijkheden. 
 
De Gemeente Zwolle heeft in 2020 uitgesproken zeer tevreden te zijn over de wijze waarop de 
Vereniging het mogelijk heeft gemaakt om, binnen de strenge coronamaatregelen, het 
Openluchtbad open te stellen voor haar leden. 
 
Evenementen 
Ondanks de coronamaatregelen zijn een tweetal evenementen georganiseerd aan het einde van 
het seizoen, toen weer iets meer mogelijk was: 
- 3/8 zomertour met diverse clinics zoals zeemeerminzwemmen en waterbasketbal, 
georganiseerd door Sportyv en de KNZB om de vakantievierders thuis een leuke dag te bezorgen 
- 12/9 zwemloop voor kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd door Terp3 en Triade; 
een combinatie van zwemmen en hardlopen in en om het bad 
- 20/9 kampioenschap Bommetje springen; een feestelijke afsluiting van het seizoen. Onder 
toeziend oog van de jury hebben 46 kinderen prachtige sprongen gemaakt  
De Zwem4daagse, moonlightswimming en de Open Monumentendag konden helaas geen 
doorgang vinden door corona. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Vereniging Openluchtbad Zwolle verschafte, via stichting Meedoen, in 2020 aan 29 gezinnen 
badpassen (80 personen).  
 
Verenigingszwemmen 
De Zwolse zwemverenigingen Swol1894 en ZV44, triatlonvereniging Triade en duikvereniging De 
Tuimelaar hebben in 2020 gewoon kunnen trainen in het Openluchtbad. Met deze verenigingen 
zijn afspraken gemaakt en is de looproute doorgenomen. Bij iedere training was er een 
coronaverantwoordelijke aanwezig, die toezag op handhaving van de regels en afspraken met 
ons bad. Swol1894 heeft haar trainingen afgelopen seizoen zelfs uitgebreid om in kleinere 
groepen vaker te kunnen trainen.  
 
Borstcrawl clinics aan beginners en gevorderden 
Het Openluchtbad Zwolle verzorgde in 2020 voor het derde jaar borstcrawl clinics voor haar 
leden. De clinics werden vanaf 27 juli twee keer per week aangeboden in 2 groepen; voor zowel 
beginners als gevorderden. De clinics zaten net als andere jaren in een mum van tijd vol. In 
totaal hebben 40 deelnemers meegedaan. Deze clinics werden tegen een geringe vergoeding 
aan leden aangeboden. 
 
Werven van vrijwilligers voor diverse activiteiten 
Het Openluchtbad mag zich verheugen in een groot aantal betrokken vaste vrijwilligers, maar 
realiseert zich ook dat het belangrijk is deze mensen te binden en waar nodig nieuwe mensen te 
werven. De commissie Werving & Behoud heeft zich het afgelopen seizoen ingezet om 
vrijwilligers beter te begeleiden. Zo is er veel tijd besteed aan het inwerken van (nieuwe) 
kassamedewerkers. Via onder meer Zwolle Doet en via persoonlijke netwerken worden 
vacatures gevuld en wordt veel aandacht besteed aan de nodige waardering en aandacht voor 
onze vrijwilligers. Zo blijven wij doen waar we goed in zijn; samen zwemmen, samendoen! 

 

 

 

 


