JAARVERSLAG OPENLUCHTBAD ZWOLLE 2016
Inleiding
Seizoen 2016 was een goed jaar voor het Openluchtbad (OLB). Ruim 61.000 leden en introducees
hebben ons bad bezocht. Met name het mooie najaar heeft gezorgd voor een stijging in het aantal
bezoekers. Diverse doelgroepen (bedrijfszwemmen, scholen, ‘vroege vogels’, Autismehuis etc) en
verenigingen hebben gebruik gemaakt van het Openluchtbad. In seizoen 2016 heeft voor het eerst
ook het voortgezet onderwijs (Thomas a Kempiscollege) hun sportlessen verzorgd in het
Openluchtbad. Het bestuur van het Openluchtbad heeft na afloop van het zwemseizoen 2016
evaluatiegesprekken gevoerd met alle vaste vrijwilligersgroepen; technische dienst, kassa,
badpersoneel, EHBO, ’t Winkeltje, bemonstering, schoonmaak, groen, de vaste groep aanwezigen, de
Raad van Advies, de werkgroep Zwemvierdaagse en de beheerder. Met als doel om te bespreken wat
er goed ging en wat volgend jaar beter kan. De resultaten hiervan zijn deels in dit jaarverslag
verwerkt en zijn in zijn geheel in een apart evaluatieverslag 2016 vermeld.

Beleidsvisie algemeen
Het Openluchtbad Zwolle volgt het sportbeleid van de gemeente met als missie “een leven lang
sporten en bewegen” door open te staan voor mensen van alle leeftijden en mensen met een
beperking de mogelijkheid te bieden van het zwembad gebruik te maken.
Het OLB heeft in 2016 de sportparticipatie op het niveau van 2015 weten te handhaven en zelfs nog
iets uit te breiden. Daarmee voldoet zij aan de doelstellingen uit het gemeentelijke
begrotingsprogramma Sport. Daarnaast is de integraliteit gezocht in het uitbouwen van o.a. het
bedrijfszwemmen in het kader van “de gezonde werknemer”, en het in samenwerking met
Sportservice Zwolle aanbieden van zwemclinics aan de groepen 7 en 8 van basisscholen om de
zwemvaardigheid van kinderen te vergroten. In 2016 hebben 8 groepen ofwel 217 kinderen
meegedaan aan de clinics onder schooltijd. Scholen konden zich dit jaar hier gratis voor aanmelden.
De docenten van Sportservice Zwolle gaven aan geschrokken te zijn van het niveau van
zwemvaardigheid van de kinderen. Het OLB en Sportservice Zwolle willen daarom verder
samenwerken in het verhogen van de zwemvaardigheid en daarmee de zwemveiligheid van kinderen
in Zwolle. Hiertoe onderschrijft het OLB de subsidieaanvraag 2017 van Sportservice Zwolle voor het
aanbieden van zwemonderwijs aan kinderen in onze stad.
Daarnaast heeft het Thomas a Kempiscollege dit jaar voor het eerst haar sportlessen aan de
leerlingen in het Openluchtbad gegeven. Ook is er ingezet op het uitbreiden van de samenwerking
met verenigingen zoals Swol 1894, ZV44, duikvereniging de Tuimelaar, de Zeeverkenners Zwolle en
oliemolen de Passiebloem.
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Het Openluchtbad Zwolle is een vitale vereniging die bestaat uit enthousiaste vrijwilligers om het
OLB te exploiteren en op de kaart te zetten. Aangegeven moet hierbij wel worden dat er spanning
staat op het aantal vrijwilligers en de tijd die zij aan het zwembad kunnen besteden. Hierbij speelt de
vergrijzing ook een rol. Dit is een algemeen maatschappelijk verschijnsel. Ook aan vrijwillige tijd zit
een grens. Het verdienvermogen van de vereniging is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als in
2015. Er is regelmatig contact geweest met de gemeente rondom het onderhoud van het zwembad
en de demarcatie. In september 2016, direct na sluiting van het zwembad, is er een 0-meting
uitgevoerd m.b.t. het vereiste onderhoud. Na de laatste renovatie in 2012 is er op onderhoudsgebied
het nodige te doen. Afgesproken is dat, na genoemde 0-meting, door de gemeente Zwolle een
concept Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) wordt gemaakt. Deze zal met het OLB worden
besproken. Doel van het MJOP is dat groot en klein onderhoud(kosten), voor zowel de gemeente als
het OLB , voor de komende 5 jaar inzichtelijk worden. Beide partijen kunnen daarop anticiperen
i.v.m. kosten en de reserveringen. De verwachting is dat het MJOP voorjaar 2017 gereed is. De
gemeente is na de 0-meting gelijk gestart met het uitvoeren van onderhoud.
Afhankelijk van de afspraken in het MJOP en de benodigde reserveringen moet het OLB gaan
bepalen of de verdiencapaciteit voldoende is. Wellicht is het daarvoor noodzakelijk dat de
abonnementsprijzen worden verhoogd.
De maatschappelijke rol van het zwembad is voor Zwolle aanzienlijk. Mensen komen graag
zwemmen en vinden de sfeer prettig. Voor een groot aantal Zwollenaren is het zwembad ook een
plaats van treffen en verblijven , zeker als het mooi weer is. Nieuwe abonnementhouders geven o.a.
aan dat ze het zwembad ook waarderen om zijn netheid, goede sfeer en hygiëne. Ook proberen we
met bedrijfszwemmen, het geven van gratis kaarten/goedkope kaarten aan andere maatschappelijke
verenigingen, de mogelijkheid van stages (in 2016 is het OLB door het SSB geaccrediteerd als
stageadres), meedoen aan de Open Monumentendag en de organisatie van de Zwem4daagse,
toegankelijkheid voor mensen met een beperking, de bekendheid van het zwembad binnen Zwolle te
vergroten en meer gasten naar het zwembad te krijgen.
In de winter van 2016 heeft het OLB meegewerkt aan het onderzoek “Zwolle Gezonde Stad”
uitgevoerd door de W&I Groep in opdracht van de gemeente Zwolle. In januari 2017 heeft het
bestuur onder begeleiding van een vrijwillige coach haar missie/visie voor de komende 5 jaar herijkt
en beschreven. Dit document is te vinden op de website www.openluchtbad-zwolle.nl.
Het OLB denkt door alle bovengenoemde activiteiten constructief mee met de gemeente om het
zwembad zo goed mogelijk te exploiteren en voor Zwolle te behouden. Hiervoor zetten zich jaarlijks
vele vrijwilligers in.

Prestaties 2016
De vereniging Openluchtbad Zwolle heeft mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers ook in 2016 aan
de gestelde veiligheid en hygiëne kunnen voldoen. De technische dienst bestaat geheel uit
vrijwilligers en toezicht in het bad i.v.m. de veiligheid wordt gedaan door gekwalificeerd bad
personeel. Zij vormen samen met de beheerder de enige betaalde krachten. Sinds 3 jaar werken we
met een beheerder die betaald wordt door het zwembad. De beheerder is aanwezig van juni tot
september en zorgt voor een goed lopende organisatie van alle taken die moeten gebeuren. Om de
veiligheid in het zwembad te vergroten heeft het bestuur in 2016 twee vertrouwenscontactpersonen
(VCP) aangesteld die, na een scholing, in 2017 operationeel zijn. Bezoekers kunnen bij deze personen
melding maken van ongewenst gedrag.
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Hieronder wordt ingegaan op de in april 2016 aangegeven te leveren prestaties. Mede dankzij de
inzet van alle vrijwilligers en badpersoneel zijn alle prestaties behaald die voor 2016 met de
gemeente zijn afgesproken.
1. Aantal bezoekers van minimaal 45.000 is ruim overschreden. In 2016 ontvingen wij 61.984
bezoekers die kwamen zwemmen, bestaande uit abonnementhouders en introducees. De
verenigingen die buiten de openingstijden komen zwemmen zijn hierbij niet meegeteld.
Hoewel het in de zomervakantie niet altijd mooi weer was, zorgde het goede weer aan het
begin maar ook zeker aan het eind van het seizoen voor veel bezoekers. Zwollenaren zijn
over het algemeen “mooi weer zwemmers”. Het zwembad is zeker afhankelijk van de
weersomstandigheden.
2. Er hebben 5 basisscholen (8 groepen, 217 leerlingen) het zwembad bezocht om te oefenen in
zwemtechniek en uithoudingsvermogen. Het betrof hier een proef van Sportservice. I.v.m.
het hierboven beschreven succes is het idee om dit volgend jaar uit te breiden.
3. Een school uit het voortgezet onderwijs; het Thomas à Kempiscollege (afdeling
Sports&Health) heeft met haar docenten in juni 6 lessen verzorgd voor hun sportklassen in
het Openluchtbad. In totaal ging het om 47 eerstejaars, 34 tweedejaars en 49 derdejaars.
4. Er zijn 62 abonnementen voor bedrijfszwemmen verkocht aan 4 instellingen. Tegen
gereduceerd tarief, op bepaalde tijden en m.u.v. de weekenden kunnen bedrijven en
instellingen deze kaarten afnemen.
5. De openbare zwemwedstrijd van SWOL1894 in het 50 meter bad heeft op zaterdag 2 juli
plaatsgevonden. Dit jaar konden voor het eerst ook leden van het OLB meedoen.
6. De zwemclub Swol1894 oefent 2 avonden en 1 ochtend in het 50 meter bad. Daarnaast
maakten de Tuimelaar, de brandweer, ZV44 en Tirade gebruik van het zwembad.
7. Er zijn tegen gereduceerd tarief zwemabonnementen verschaft aan het Autismehuis en
Karakter. De pupillen komen in kleine groepen en met eigen begeleiders zwemmen. Het
Ronald Macdonald huis ontving weer 2 gratis kaarten om familieleden van patiënten in de
gelegenheid te stellen te gaan zwemmen.
8. Er zijn 20 kaarten tegen gereduceerd tarief aangeboden aan Stichting Meedoen en
Sportservice om kansarme kinderen mee te laten doen met zwemmen (participatie)
9. Het OLB heeft voor de tweede keer meegedaan aan Open Monumentendag. Dit jaar i.s.m. de
molen de Passiebloem. De organisatie en de informatiefolder werd gezamenlijk opgepakt.
Daarnaast kregen de bezoekers bij de molen een pannenkoek en in het zwembad een ijsje.
Het zwembad mocht 155 geïnteresseerde bezoekers verwelkomen.
10. Dit jaar werd ook een succesvolle Zwemvierdaagse georganiseerd met 400 deelnemers, ruim
100 meer dan vorig jaar.
11. We hebben voldoende vrijwilligers kunnen aantrekken voor de exploitatie, al staat hier
spanning op. Het uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten als abonnementhouder verliep
goed, al komt het voor dat mensen dit vergeten of niet komen opdagen, met name aan het
eind van het seizoen. Dit jaar werd er voor het eerst gewerkt met een herinneringsmail en
dat werkte goed; het aantal ‘no show-ers’ is hierdoor gedaald. Voor 2017 wordt nog actiever
gestuurd op ‘no-show’.
12. De risicoanalyse (RI&E) op gebied van veiligheid en hygiëne, gemaakt in opdracht van de
gemeente, is door het zwembad voortvarend opgepakt. Naar verwachting kan in het voorjaar
van 2017 de gemeente de RI&E checklist controleren.
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Openingstijden
De openingstijden werden dit jaar gehandhaafd. Het ochtendzwemmen tussen 7.00-9.00 uur op drie
dagen in de week is een gewenste aanvulling. Uniek voor dit jaar is dat we het hele seizoen open zijn
geweest. Sluiting i.v.m. slechte weersomstandigheden was niet nodig. Voor 2017 gaan we, n.a.v.
verzoeken van leden, de openingstijden opnieuw bekijken, zowel de tijdstippen overdag als wel de
start en einddatum van het seizoen. Uitbreiding van personeel en beheer is noodzakelijk.

Nawoord
Het bestuur van het de vereniging OLB Zwolle kijkt, mede n.a.v. de evaluaties met de vaste
vrijwilligers, terug op een goed zwemjaar en goede exploitatie. Dank zij de inzet van veel vrijwilligers
hebben wij op sportief en sociaal/maatschappelijk gebied veel voor de stad Zwolle kunnen
betekenen. Afronding van het overleg met de gemeente van de gesprekken over onderhoud en
verantwoordelijkheid zijn belangrijk om ook de komende jaren de exploitatie van het zwembad te
continueren. In 2017 wordt ingezet op professionalisering van de organisatie van het bad, op hygiëne
en veiligheid en een verdere verbetering van de communicatie naar vrijwilligers en leden.
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