Zuidland, maart 2018
Beste dorpsgenoot,
Hierbij informeren wij je over het nieuwe seizoen van zwembad ’t Molengors in Zuidland. Je leest in deze
brief onder meer over de overstap op variabele openingstijden. Ook kun je, via bijgevoegde formulieren,
een abonnement bestellen en/of je aanmelden als vrijwilliger. Het bad gaat op dinsdag 1 mei open.
Neem een abonnement, profiteer van aantrekkelijke korting
Allereerst: de abonnementen. Ook dit seizoen kun je een abonnement nemen. Daarmee kun je altijd
zwemmen als we open zijn. We hebben persoonlijke en gezinsabonnementen. Ga je niet zo vaak
zwemmen? Overweeg dan toch een abonnement te nemen. Daarmee steun je het zwembad enorm. Via
bijgaand bestelformulier vraag je een abonnement aan. Wij brengen de abonnementskaarten vóór de
opening van het bad bij je langs. Als dat niet lukt, kunt je je abonnement(en) vanaf de dag van de opening
op het zwembad afhalen. De tarieven staan op de achterzijde van deze brief. Je kunt het bestelformulier
ingevuld inleveren bij Tandartsenpraktijk Bernisse (Breedstraat 20A, Zuidland).
Korting tijdens voorverkoop
Als je tijdens de voorverkoop een abonnement bestelt, profiteer je van een aantrekkelijke korting. Lever het
formulier dan uiterlijk op woensdag 28 maart in.
Wegens succes gehandhaafd: introducékaart
Vorig jaar hebben we met succes de introducékaart ingevoerd. Deze kaart is alléén met het abonnement in
de voorverkoop te bestellen. Met de introducékaart kan iemand zonder abonnement met korting op het bad
terecht, als hij of zij samen met een abonnementhouder komt. Leuk voor opa en oma, de oppas of een logé.
De introducékaart kost € 10,00 en geeft vijf keer toegang. Bij een gezinsabonnement kun je twee
introducékaarten aanschaffen, bij een persoonlijk abonnement één.
Overstap op variabele openingstijden
Dan nu de aanpassing van onze openingstijden. Het is de laatste jaren steeds moeilijker geworden om
voldoende mensen bereid te vinden tijd voor het zwembad vrij te maken. En zonder mensen aan het bad
kunnen we niet open. Daarom gaan we het dit seizoen anders doen. Hadden we tot nu toe vaste
openingstijden waar we vrijwilligers voor probeerden te vinden, nu draaien we dit om. We gaan voortaan uit
van de tijden waarop onze vrijwilligers kúnnen. Op dagen en tijden dat we voldoende mensen beschikbaar
hebben, gaan we open. We stappen dus over op variabele openingstijden.
Dagelijkse melding op Twitter en op de website
Lastig? Valt mee. We melden elke ochtend op Twitter (@Molengors) en op de site (zwembadmolengors.nl)
of we die dag opengaan en hoe laat. Dat deden we al en je bent dat dus van ons gewend. Daarnaast zullen
we op de site aangeven hoe de openingstijden er in de rest van het seizoen ongeveer uit zullen zien.
Daarbij streven we naar zo veel mogelijk duidelijkheid en eenvormigheid. Dus, als het aan ons ligt: elke
maandag dezelfde tijd, elke dinsdag dezelfde tijd, elke woensdag… etc. Maar dit hangt dus af van de
beschikbaarheid van vrijwilligers.
Even wennen: andere openingstijden
De nieuwe aanpak zal ertoe leiden dat we op de ene dag wat later opengaan dan je gewend bent, op de
andere dag misschien eerder. Ook ziet het er (althans, op dit moment) naar uit dat we wekelijks een extra
avond open zullen zijn (dinsdagavond). Dat is mooi! Daar staat dan weer tegenover dat we waarschijnlijk
elke dinsdagmiddag niet open kunnen, ook als het supermooi weer is. We zijn nog met het rooster bezig en
proberen zo vaak mogelijk open te gaan. Maar we willen niet dat steeds dezelfde mensen de gaten dichten.
Vooral tijdens de schoolvakanties is de kans groot dat we minder vaak open kunnen zijn; onze vrijwilligers
gaan immers ook op vakantie. Wat de oplossing is? Nieuwe vrijwilligers!
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Meld je aan als vrijwilliger! Dan kunnen we vaker open
Daarom bij deze een oproep. Om zo vaak mogelijk open te kunnen, hebben we in ieder geval nieuwe
toezichthouders en EHBO’ers nodig, én mensen voor de verkoop van consumpties en kaartjes. Je hoeft
geen ervaring te hebben; wij werken je in. Het is leuk en dankbaar werk en veel tijd hoeft het niet te kosten:
ongeveer drie uur per week, en alleen gedurende het seizoen. En er valt ook wel eens een dienstje uit
vanwege slecht weer. Interesse? Laat het weten via info@zwembadmolengors.nl of 0181-453071. Of vul
bijgaand vrijwilligersformulier in en lever het in bij Tandartsenpraktijk Bernisse (Breedstraat 20A, Zuidland).
Ook voor groenonderhoud, kluswerk, was en schoonmaak
Wil je liever ander werk doen? Zoals groenonderhoud, kluswerk, de was of de schoonmaak? Geef ook dat
door. Nog meer dan de taken aan het bad kun je deze werkzaamheden op je eigen tijden doen!
Helpen met gift of sponsorgeld
Je kunt het zwembad ook helpen met een gift. Dit kan via de bijgevoegde (éénmalige) machtigingskaart of
door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL44 RABO 0355 7487 03, t.n.v. Stichting Zwembad ’t
Molengors. Vermeld je naam en adres erbij. Heb je een bedrijf? Dan kun je het zwembad ook sponsoren. In
ruil daarvoor krijg je onder meer een reclamebord aan de gevel bij de entree.
Meer weten? Mail, bel of volg ons
Wil je meer weten over de abonnementen, de openingstijden, het vrijwilligerswerk en giften of sponsoring?
Stuur dan een mail naar info@zwembadmolengors.nl of bel 0181-453071. Voor het laatste nieuws kun je
onze site bezoeken (www.zwembadmolengors.nl) en/of ons volgen op Twitter (@Molengors) en Facebook
(/tmolengors).
Als bestuur van Stichting Zwembad ’t Molengors wensen wij iedereen weer een prachtig zwemseizoen toe.
Jan Willem Weeda, Marcel Boot, Door Butter, Andries Molengraaf, Tina Oomes, Sari Overgaauw en
Wim Polderdijk.
Tarieven
Gezinsabonnement incl. kinderen t/m 18 jaar
Persoonlijk abonnement 2 t/m 16 jaar en 65+
Persoonlijk abonnement 17 tot 65 jaar
Introducékaart, gekoppeld aan een abonnement
Los toegangsbewijs 2 t/m 16 jaar
Los toegangsbewijs 17 jaar en ouder
Dagkaartje 2 t/m 16 jaar
Dagkaartje 17 jaar en ouder
Tienbadenkaart 2 t/m 16 jaar en 65+, 11e keer gratis entree
Tienbadenkaart 17 tot 65 jaar, 11e keer gratis entree
Vaste openingstijden
Elke werkdag
Maandag, woensdag, vrijdag

Voorverkoop (t/m 28 maart)
€
140,00
€
50,00
€
67,50
€
10,00

Tijdens seizoen
€
155,00
€
57,50
€
75,00
€
€
€
€
€
€

3,50
4,50
6,00
8,00
30,00
40,00

: 07.00-08.30 uur (banenzwemmen, ook tijdens schoolvakanties)
: 08.30-09.15 uur (banenzwemmen, alleen buiten schoolvakanties)

Variabele openingstijden (voorlopige indicatie, exacte tijden moeten nog worden bepaald)
Alle dagen, behalve dinsdag
: in de middag (tijden worden via de website en Twitter bekendgemaakt)
Dinsdag en vrijdag (v.a. 1 juni)
: in de avond (tijden worden via de website en Twitter bekendgemaakt)
Tijdens schoolvakanties
Tijdens feestdagen

: afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers (zie website en Twitter)
: afhankelijk van beschikbaarheid vrijwilligers (zie website en Twitter)
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