BOSBAD ZWINDEREN
JAARVERSLAG
2018

2018: een fantas sch seizoen voor Bosbad Zwinderen!
Na het wisselvallige jaar 2017, was 2018 een jaar dat blijkbaar een inhaalslag moest maken.
Volgens weeronline was de zomer van 2018 extreem zonnig, droog en recordwarm. Dat hebben
we gemerkt! Vielen in 2017 de bezoekersaantallen tegen, het jaar 2018 maakte dit ruimschoots
goed! Al in mei steeg de temperatuur naar ongekende hoogte, wat leidde tot een record. Nog
nooit in de geschiedenis van het Bosbad zijn er in de eerste weken van een seizoen zoveel
betalende bezoekers de kassa gepasseerd dan in het jaar 2018! Eind mei stond de teller van het
bezoekersaantal al op meer dan 10.000 bezoekers! Al met al is het een prach g seizoen geweest,
mede dankzij de inzet van personeel en alle vrijwilligers, van wie door de enorme drukte soms
veel werd gevergd.

Dankzij de inzet van personeel, bestuursleden en onze vele vrijwilligers lag het Bosbad er gedurende
het gehele seizoen netjes bij!

De opening
De start van zwemseizoen 2018 was in de laatste week van april, vanwege de meivakan e die
in de 1e week van mei begon. De oﬃciële opening voor vrijwilligers, sponsoren en andere
genodigden, was op donderdagavond 26 april. De eerste zwemdag was op zaterdag 28 april.
Die zaterdag kon iedereen gra s komen zwemmen.
De opkomst bij de oﬃciële opening viel iets tegen, waarschijnlijk omdat het die avond nog
behoorlijk fris was. Ook jdens het openingsweekend was het nog koud. Een temperatuur van
ongeveer 16 graden, nodigt niet echt uit om in een buitenbad te gaan zwemmen. In de
meivakan e liep de temperatuur gelukkig langzaam op en op zondag 6 mei hadden we al onze
eerste redelijk drukke dag (met circa 650 bezoekers).

Tijdens de opening kon het zwembadterrein bezich gd worden.
De zonnepanelen bij het 4e bad waren pas geplaatst.
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Het weer en de bezoekersaantallen
Zoals hiervoor al vermeld, was het jaar 2018 een topjaar voor wat betre het weer. Al in mei
stond de zon hoog aan de hemel, en stegen de temperaturen naar ongekende hoogten. Na een
klein dipje in juni, kregen we zomerse tot lokaal tropische omstandigheden. Nog nooit was,
volgens weeronline, een julimaand zo zonnig en droog als in 2018. De Bilt telde twee oﬃciële
hi egolven: van 15 t/m 27 juli (13 dagen) en van 29 juli t/m 7 augustus (10 dagen). Alleen op
28 juli werd de 25 graden grens niet gehaald, anders was sprake van één (record)lange hi egolf
van 24 dagen.

De 25.000ste bezoeker passeerde (al) op
19 juli de ingang van ons Bosbad. De
gelukkige was mevrouw Boer en uit
Hollandscheveld. Zij ontving een prach ge
bos bloemen en een gra s
seizoensabonnement voor 2019.

De zomerse tot tropische omstandigheden hebben zeer zeker invloed gehad op het
bezoekersaantal. Aan het eind van het seizoen stond de teller op 47.502 bezoekers. Dit is ruim
13.000 bezoekers meer dan in het jaar daarvoor! Een bezoekersaantal van 47.502 is voor het
Bosbad geen record (in 2003 is een bezoekersaantal van 50.000 gehaald), maar wel een
fantas sch eindresultaat! Als we kijken naar de bezoekersaantallen van de omliggende
buitenbaden, dan mogen we trots zijn. Wij zijn namelijk het buitenbad met verreweg de
meeste bezoekers.
Op zomerse dagen zaten we vaak op meer dan 1.000 bezoekers per dag! De drukste week was
de week van 23 t/m 29 juli. Bijna 7.000 bezoekers passeerden die week de ingang van ons
Bosbad. Op drukke dagen stond de Toldijk vol met auto’s, de kassamedewerkers hadden dan
vaak geen moment pauze en het badpersoneel had het dan druk. Het badpersoneel hee
gedurende het seizoen veel overuren gemaakt. Maar het is het allemaal waard. Het is mooi dat
de mensen ons bad weten te vinden en dat men er graag komt! Daar doen we het toch
allemaal voor!
De accommoda e en de faciliteiten
Na in 2017 48 zonnepanelen te hebben geplaatst op het dak van de Zwaanstee, hebben wij in
2018 opnieuw zonnepanelen laten plaatsen. Eind april 2018 zijn er namelijk 72 zonnepanelen
geplaatst op de helling bij het 4e bad. En wat een geweldig jaar om dat te doen. De zon
straalde immers bijna elke dag deze zomer. Er werd dan ook een ﬂinke hoeveelheid stroom
opgewekt. Zowel het elektra‐ als het gasverbruik daalde aanzienlijk in vergelijking met het jaar
daarvoor. Hiermee hebben wij een behoorlijke bijdrage kunnen leveren aan de gemeentelijke
bezuinigingen op de zwembaden. En tegelijker jd zijn wij weer een stukje duurzamer
geworden en dragen wij ons steentje bij aan het terugdringen van de CO2‐uitstoot!
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Naast het plaatsen van de zonnepanelen, zijn in 2018 de
volgende vernieuwingen dan wel aanpassingen in en om
de baden gedaan:
 Er is een nieuwe trap gekomen in bad 1‐2‐3, zodat
men gemakkelijker het bad in en uit kan komen. Dit is
voor iedereen gemakkelijk, maar met name ouderen
en minder validen hebben hier baat bij.
 Bij de kleedkamers zijn kledinglockers geplaatst. Zodat
ook kleding en tassen veilig opgeborgen kunnen
worden.
 Bij de ingang is een nieuw abribord opgehangen.
Hierin worden aankondigingen van het Bosbad
gedaan. Ook andere instan es kunnen hier, in overleg,
gebruik van maken.
 Er zijn nieuwe boombankjes aangescha .
 De picknickbanken op het terras bij de kiosk zijn
verstevigd.
 De vlaggenmasten zijn verplaatst. Dit was noodzakelijk
in verband met de plaatsing van de zonnepanelen bij
het 4e bad.

De kledinglockers bij de dames
kleedkamers.

De kiosk van ons Bosbad werd ook
in 2018 weer prima gerund door
Johan en Jenneke Quaak van
Camping Bosbod Zwinderen. De
camping was dit jaar weer goed
bezet, en duidelijk is dat een goed
draaiend zwembad en dito camping
elkaar kunnen versterken!

Zwemlessen en speciale ac viteiten
Zwemlessen
De zwemlessen vormden net als andere jaren weer een belangrijk onderdeel van ons
ac viteitenaanbod. Als zwembad beschikken wij zelf over de Licen e Zwem‐ABC. Dit is de
landelijke kwaliteitsstandaard voor zwemlesaanbieders van de Na onale Raad Zwemveiligheid.
Sinds 1 januari 2018 is deze licen e verplicht voor alle zwembaden, die kinderen en
volwassenen in hun zwembad willen laten afzwemmen.
Het is fantas sch dat zoveel kinderen leren zwemmen in ons Bosbad, en hier hun
zwemdiploma’s halen. Het aantal diploma’s dat wij in het seizoen konden uitreiken lag op 89 (8
minder dan vorig jaar). 110 kinderen hebben bij ons zwemles gehad.
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Aquajogging
Gedurende het zwemseizoen werd op de maandagavond aquajogging gegeven. Zoals elk jaar
draaide ook dit jaar de aquajogging groep weer prima. Ongeveer 15 enthousiaste personen
(voornamelijk dames) namen deel aan de lessen om zwemvaardigheid, condi e en ﬁtheid op
peil te houden.
Bootcamp
Dit seizoen organiseerden wij, in het kader van het project “Gezond in Coevorden”, voor het
tweede jaar een speciale bootcamp voor basisscholen. De bootcamp bestaat uit allerlei
spelvormen in het water. Aan deze ac viteit namen 6 scholen uit de gemeente Coevorden deel
met de groepen 3 t/m 8. In totaal hebben meer dan 400 kinderen meegedaan. Opnieuw was de
bootcamp een groot succes. Zowel de kinderen als de leerkrachten waren super enthousiast.
Met deze ac viteit dragen wij bij aan de doelstelling van de gemeente kinderen te s muleren
meer te bewegen en gezond te leven. Ook volgend seizoen zal deze ac viteit weer op de
agenda staan.
Zwem4daagse
Elk jaar organiseren wij de zwem4daagse in de laatste week van het zwemseizoen. In het
seizoen 2018 hebben wij de zwem4daagse eerder in het seizoen georganiseerd, namelijk van 9
tot en met 13 juli. Dit hebben we gedaan om te kijken of we dan meer deelnemers kunnen
aantrekken. Dat is gelukt. Met 80 deelnemers kregen we 30 deelnemers meer dan het jaar
daarvoor. De deelnemers hebben ook genoten van de door de vrijwilligers gebakken
overheerlijke (gra s) pannenkoeken en van de barbecue op vrijdag. Die week was het mooi
weer. Dit hee natuurlijk ook bijgedragen aan het succes van de zwem4daagse.

Tijdens de week van de zwem4daagse
lag er de hele week een groot
speela ribuut in bad 1‐2‐3. De
kinderen hebben naar hartelust
gespeeld!

Discozwemmen
Nieuw dit jaar was het discozwemmen voor iedereen vanaf 8 jaar. Dit fes jn werd gehouden op
20 juli, de laatste vrijdagavond voor de zomervakan e. DJ Ruben zorgde met zijn muziek en
lichtshow voor een fantas sche sfeer en maar liefst 275 personen vonden de weg naar onze
alterna eve discotheek. Een geweldig succes. Dit feest zal dan ook zeer zeker volgend jaar
opnieuw worden georganiseerd, mits de weersomstandigheden dit toelaten.
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Beelden van het discozwemmen op vrijdagavond
20 juli. De jeugd (en volwassenen) genoten volop!
Het was erg gezellig.

Duiken
Op 1 september 2018 zijn in ons Bosbad (gra s) duiklessen gegeven. Badmeester Mike, die zelf
de duiksport beoefent, kwam met het voorstel om mensen te laten kennismaken met deze
sport door middel van een proeﬂes. Maar liefst 57 personen hebben hieraan deelgenomen. Het
evenement was goed georganiseerd en de deelnemers waren erg enthousiast.

Impressie van het duiken.
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Schuimparty
Ter afslui ng van het zwemseizoen,
hebben wij op zaterdagmiddag 8
september, voor het eerst, een
schuimparty georganiseerd. Op die
middag kregen wij 175 bezoekers.
Opnieuw was DJ Ruben gevraagd
om de muzikale omlijs ng te
verzorgen. Ook dit evenement werd
een groot succes! De kinderen
hadden veel plezier.

De ﬁnanciën
Financieel gezien was 2018 een uitstekend jaar, ondanks dat er in dat jaar de nodige
investeringen zijn gedaan (met name de zonnepanelen). De abonnementenverkoop viel na
de voorverkoop iets tegen, maar door het prach ge voorjaar en dito zomer werden er tot
ver in het seizoen nog abonnementen verkocht, waardoor het totaal aantal verkochte
abonnementen uiteindelijk hoger uitkwam dan in het jaar daarvoor. Vooral op zomerse
dagen boven de 25 graden komen er veel bezoekers in het Bosbad en worden er ook veel
dagkaartjes verkocht. Op piekdagen is het aantal betalende bezoekers ongeveer 60 tot 65%
van het totaal aantal bezoekers. Omdat we veel van deze piekdagen hebben gehad, zijn er
ook veel dagkaartjes verkocht. Daarnaast zijn er door het warme weer ook veel en‐
badenkaarten verkocht.
Opnieuw waren de energiekosten dit jaar lager door de aanschaf van de 72 extra
zonnepanelen. Door de vele zon‐uren leverden deze panelen tezamen met de
zonnepanelen op de Zwaanstee, een forse bezuiniging op qua energiekosten. Het
gasverbruik was in het jaar 2018 ook lager, omdat de zon ook bijgedragen hee aan de
verwarming van het zwemwater. Het waterverbruik steeg door het warme weer. Om de
kwaliteit van het water op peil te houden, moest er namelijk meer water worden gebruikt.
De aanschaf van de 72 extra zonnepanelen werd mede mogelijk gemaakt door gi en,
dona es en sponsoring. Wij zijn iedereen daarvoor erg dankbaar.
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De laatste jaren zijn meerdere energiebesparenden maatregelen getroﬀen, zoals de
isola edekens, de frequen eregelaars (in de machinekamer) en de in totaal 120
zonnepanelen. Op de achtergrond van de foto zijn de zonnepanelen bij het 4e bad zichtbaar.

Organisa e
Bestuur
Halverwege het seizoen 2018 hebben wij afscheid genomen van Jan Mulder als bestuurslid. Door
persoonlijke omstandigheden zag hij het niet langer zi en deel uit te maken van het bestuur. Als
bestuur vinden wij dit jammer, maar wij respecteren zijn besluit. Jan is wel ac ef gebleven als
vrijwilliger van ons Bosbad. Hij draait onder andere regelma g kassadiensten. Wij kunnen (bijna)
al jd een beroep doen op hem. Dat is voor ons ook heel veel waard!
Verder hebben er in het jaar 2018 geen bestuurswisselingen plaatsgevonden. Wij ervaren dat
het las g is om aan nieuwe bestuursleden te komen. Wij zijn nog op zoek naar nieuwe
bestuursleden uit de omgeving van met name Nieuwlande en Dalen.
Vrijwilligers
Als bestuur kunnen wij niet alles alleen doen. Zeer zeker niet. Wij zijn dan ook zeer content met
onze grote groep vrijwilligers. Velen van hen helpen ons al jarenlang, in de groenploeg, als
kassamedewerker of op een andere manier. Al deze mensen zijn op hun eigen manier bezig
voor ons Bosbad. Zoals ieder jaar zeggen we ook nu weer: ons Bosbad draait zo goed dankzij
alle vrijwilligers!

Vrijwilligers aan het werk jdens NL Doet.
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Als dank voor hun inzet organiseren wij voor alle vrijwilligers aan het eind van het seizoen de
jaarlijkse vrijwilligers‐BBQ. De barbecue vindt de laatste jaren plaats op het terrein van ons
Bosbad. Het werd een gezellige avond. Dit keer met muziek van de heer Engbers op accordeon.
Voorzi er Erik Lan ng nam het jaar door en stond nog even s l bij het overlijden dit seizoen
van Ep Ovinge. Ep maakte jarenlang deel uit van onze kassavrijwilligers. Naast Ep Ovinge
overleden dit jaar ook oud‐vrijwilligers Hendrik Wolbers en Rink Aasman.
Badpersoneel
Ons badpersoneel hee dit jaar een toppresta e geleverd! Het personeel bestond dit jaar
opnieuw uit Grietje, Jacqueline, Leonie en Mike. Hun professionele kennis, ervaring en inzet is
buitengewoon belangrijk om ons Bosbad goed, vlotjes en vooral veilig te kunnen laten draaien
en natuurlijk om zwemlessen te kunnen geven.
Sponsors en Vrienden van het Bosbad
Dat wij in het jaar 2018 extra zonnepanelen konden aanschaﬀen, nieuwe kledinglockers,
boombanken en overige kleinere vernieuwingen, hebben wij mede te danken aan onze
sponsoren en Vrienden van het Bosbad. Dit zijn bedrijven die ons een warm hart toedragen,
maar ook veel van onze bezoekers die een extra bijdrage geven. Bosbad Zwinderen blij
hierdoor een aantrekkelijk buitenbad voor de inwoners van onze regio en voor toeristen. Alle
sponsoren en Vrienden: heel erg bedankt!
Samenstelling bestuur 2018
Erik Lan ng (voorzi er)
Janny Tietema (secretaris)
Piet Reurink (penningmeester)
Johan Boer en
Albert Eising
Roelie Schepers
Hilda Hilbolling
Roelof Smit
Jan Mulder
Roelof Strijks

Oosterhesselen
Gees
Gees
Nieuwlande
Zwinderen
Oosterhesselen
Geesbrug
Zwinderen
Oosterhesselen (tot 1 augustus 2018)
Gees

Contactgegevens:
S ch ng Bosbad Zwinderen
Toldijk 20b
7864 TL Zwinderen
Tel: 0524‐291468 (alleen bereikbaar jdens zwemseizoen)
website: www.bosbad‐zwinderen.nl
e‐mail: info.bosbadzwinderen@gmail.com
facebook: www.facebook.com/bosbadzwinderen
twi er: twi er.com/bbzwinderen
S ch ng Bosbad Zwinderen, januari 2019.
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