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Wat voor zwembad willen we zijn?
Visie
De Vereniging Openluchtbad Zwolle beheert een zwembad, gerund door vrijwilligers, voor alle
Zwollenaren. Hierbij staan we open voor diverse doelgroepen en willen we maatschappelijk
betrokken zijn. Ons streven is dat elke Zwollenaar minstens één keer in zijn leven bij ons in het
Rijksmonument gezwommen heeft. Wij hebben oog voor de bijzondere historie van het bad en
waarderen de inzet van de Zwollenaren om in 1991 de sloop van het bad te voorkomen.
Missie
Het Openluchtbad Zwolle is een zwembad waar:
1. Een ieder zich welkom en veilig voelt
2. Een gezellige en sportieve sfeer aanwezig is
3. Het bad zoveel als mogelijk gerund wordt door vrijwilligers
4. De leden worden gehoord en hun steentje bijdragen in de zorg voor het zwembad
5. Een bijdrage geleverd wordt aan een gezonde leefstijl door zwemmen voor diverse
doelgroepen mogelijk te maken
6. Geanticipeerd wordt op maatschappelijke ontwikkelingen
7. We een sluitende exploitatie hebben
8. Eigenaar (Gemeente) en huurder (Vereniging) zich inzetten om het bad optimaal te
onderhouden
9. We in goede samenwerking tussen eigenaar en huurder het zwembad open houden.
Inleiding
Het Openluchtbad Zwolle wil een zwembad zijn waar een ieder zich welkom voelt, waar een
ontspannen en sportieve sfeer heerst voor jong tot oud en dat meebeweegt met de ontwikkelingen
in de maatschappij (maatschappelijke betrokkenheid).
Het Openluchtbad is een vereniging bestaande uit vrijwilligers die allen hetzelfde doel nastreven,
namelijk een veilig, schoon en gezellig zwembad voor alle inwoners en medewerkers van bedrijven in
Zwolle, zodat een ieder graag terugkomt als bezoeker of lid van het zwembad.
De vereniging van het Openluchtbad wil in samenwerking met de gemeente zorgen voor een
gedegen onderhoud en sluitende exploitatie van het zwembad. Zodat het zwembad van betekenis is
voor Zwolle en zijn inwoners. Het Openluchtbad Zwolle staat midden in de samenleving. Deze
maatschappelijke betrokkenheid komt terug in de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente
Zwolle.
Waar staan we nu?
In 2016 hebben we 61.984 geregistreerde bezoekers (excl. zwemverenigingen) gehad. Dit zijn zowel
bezoekers als introducees. Er waren diverse doelgroepen aanwezig en het was dit seizoen ideaal
zwemweer.
We hebben een mooie site en een goed werkend digitaal aanmeldsysteem voor leden en de betaling
van het ledengeld.
We hebben 60 vaste vrijwilligers. Dit zijn leden die minimaal 30 uur per seizoen aan de slag zijn voor
en in het zwembad. Daarnaast hebben we ca 1700 vrijwilligers. Dit zijn leden die 6 uur per seizoen
vrijwilligerswerk doen in samenhang met hun abonnement. Het is ieder jaar weer een uitdaging om
voldoende vrijwilligers aan ons te binden.
We hebben betrokken vrijwilligers en met deze vaste vrijwilligers is een uitgebreide evaluatie
gehouden. Hen is gevraagd wat er goed gaat en wat er beter kan. In 2017 bestaat de vereniging 25
jaar en dat gaan we vieren.
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De relatie met de gemeente is goed en op dit moment vinden er afrondende gesprekken plaats over
een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP). Daarnaast is de cyclus prestatieafspraken (begin jaar) en
evaluatie daarvan (eind jaar) uitgevoerd. De gemeente Zwolle stelt jaarlijks een subsidiebedrag van
€56.000 beschikbaar voor het beheren en exploiteren van het Openluchtbad in Zwolle en het daarin
aanbieden van diverse activiteiten zoals opgenomen in de prestatieafspraken.
In het huurcontract tussen de gemeente Zwolle en onze vereniging is opgenomen dat er jaarlijks een
bedrag van €56.000 aan huur betaald moet worden. Deze is vastgesteld op basis van richtlijnen van
de Belastingdienst die stelt dat een huurbedrag 2% van de gemeentelijke investering zou moeten
zijn.
De financiën zijn op orde. In 2016 is bespaard op energiekosten. Het is zelf mogelijk gebleken om een
bestemmingsreserve op te bouwen. Deze zal, met toestemming van de gemeente, ingezet worden
voor het MJOP en het vervangen van o.a. de afgeschreven speeltoestellen.
Toekomst
Wat zijn onze ambities voor de toekomst, tot en met het aflopen van het huurcontract op 31
december 2020?
Ons huurcontract met de gemeente loopt tot 2021. Middels het MJOP willen we een
investeringsplan maken voor de komende jaren. Daarin wordt aangegeven wat zowel de gemeente
als de vereniging gaan investeren om het zwembad up-to-date te houden, d.w.z. dat de kwaliteit,
toegankelijkheid en veiligheid op orde blijft en daarmee ook voldoet aan wet en regelgeving.
In 2017 gaan we onderzoeken of het seizoen verlengd kan worden en/of het bad gedurende de week
langer open kan zijn. In het vorige seizoen stonden de beheerdersuren al onder druk, aangezien de
huidige beheerder tijdens het seizoen maximaal 3 maanden gedurende 40 uur per week aanwezig
kan zijn. Daarom gaan we komend seizoen werken met een assistent beheerder. Meer uren open per
seizoen betekent meer kosten voor beheer- en badpersoneel.
De exploitatie van het zwembad vraagt een grote inzet van (vaste) vrijwilligers. De dagelijkse
werkzaamheden van de vaste vrijwilligers staan in bijlage 1. Ook bij vrijwilligers kan krapte ontstaan,
zeker nu onze participatie maatschappij een groot beroep doet op een ieder om vrijwilligerswerk op
zich te nemen. Daarnaast wordt de pensioengerechtigde leeftijd verhoogd waardoor er minder
“jonge” gepensioneerden beschikbaar zijn die zich lange tijd aan het zwembad willen en/of kunnen
verbinden.
Ambities
In januari 2017 heeft het bestuur gesproken over de visie, missie en daaruit voortvloeiende ambities,
naast de dagelijkse werkzaamheden, voor het zwembad tot 2021, het einde van de huurperiode. De
gesprekken hebben geleid tot dit visiedocument.
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