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Algemene regels 
 

Toelichting voor vrijwilligers 
 

 
ü Het zwembad is alleen toegankelijk met een geldig toegangsbewijs of abonnement. Deze zijn 

te koop bij de kassa. Een los kaartje of een strip op de 10-badenkaart geeft 1 keer toegang. 
Met een dagkaart mag je op de betreffende dag meerdere keren naar binnen. Een dagkaart 
is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar aan anderen.  
 
 

ü Abonnementen, 10-badenkaarten en kaarten voor introducés zijn 1 seizoen geldig. 
 
 

ü Kinderen onder de 7 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 
 
 

ü De aanwijzingen van het zwembadpersoneel moeten worden opgevolgd. 
o Spreek kinderen (en andere bezoekers) altijd aan op niet-correct gedrag. Ook 

naderhand, als de situatie weer normaal is en ze zich weer volgens de regels 
gedragen. 

o Benader kinderen (en andere bezoekers) altijd rustig als je hen op iets wilt 
aanspreken.  

o Wijs hen ook op het reglement in het zwembad en achter op het abonnement, of op de 
regels die zijn meegegeven bij het krijgen van het toegangsbewijs! 

o Ga niet in discussie met de kinderen over regels en afspraken. 
 
 

ü Wie de aanwijzingen van het zwembadpersoneel niet opvolgt of de regels bewust niet 
naleeft, krijgt van de toezichthouders een waarschuwing. Wie een tweede waarschuwing 
krijgt, wordt van het bad gestuurd. Bij minderjarigen worden, indien mogelijk, de ouders 
geïnformeerd. In deze gevallen geldt het volgende: 

o Deze persoon moet tijdelijk het abonnement inleveren.  
o Dit kan afhankelijk van de ernst van de overtreding de volgende dag weer opgehaald 

worden in het ‘Winkeltje’. Hier wordt in de agenda een aantekening van gemaakt. 
o Personen die een kaartje hebben gekocht, mogen drie dagen niet komen zwemmen. 

Let op: stuur hen niet 5 minuten voor sluitingstijd weg, want dan hebben ze de kosten 
er toch al uit en voelt de verwijdering van het bad niet als een straf.  

o Raak de personen die je waarschuwt nooit aan! Blijf altijd rustig. Wanneer hun de 
toegang ontzegd is en zij verlaten het bad niet, bel dan de politie.  
 

 
ü Personen of groepen waarvan is gebleken dat zij de orde of rust op het zwembad verstoren, 

kan zonder opgaaf van reden de toegang worden ontzegd.  
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ü Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang geweigerd. Zijn ze 
toch binnen, dan worden ze weggestuurd. 

 
 

ü Rennen is niet toegestaan. Gewoon lopen is veiliger.  
o Ook is het niet toegestaan over de hekken op de perrons te klimmen. 

 
 

ü Het peuterbad is bedoeld voor de allerkleinsten. 
 

 
ü Het dragen van gepaste badkleding is verplicht, ook in het peuterbad. Als dat nodig is, 

dragen de kleinsten een zwemluier (verkrijgbaar in het Winkeltje).    
 
 

ü Topless zwemmen of zonnebaden is niet toegestaan.            
 
 

ü Toegang voorbij de blauwe lijn (het perron) mag alleen in badkleding en zonder schoeisel. 
Badslippers zijn wel toegestaan.  

o Het is niet toegestaan op de perrons te zitten of te liggen met handdoeken. 
o De ingangen moeten vrij blijven zodat deze overzichtelijk en vrij toegankelijk zijn voor 

de toezichthouders. 
 
 

ü Grote speelmaterialen van het zwembad (zoals drijfbanden, matten en vlotten) mogen alléén 
in het diepe, dus niet in het instructiebad. Het gebruik van deze materialen gaat in overleg 
met de toezichthouder. 

o Het is niet toegestaan grote speelmaterialen (zoals drijfbanden, matten en vlotten) op 
elkaar te stapelen. Kinderen kunnen eronder terechtkomen en verdrinken, zonder dat 
je dit ziet. 

o Indien mogelijk wordt dit van tevoren buiten klaargezet. 
o Geen kinderen ongevraagd in de natte ruimte i.v.m. kattenkwaad! 
o Speelmateriaal voor het diepe bad hoort bij het diepe bad (vnl. de zwarte drijfbanden). 
o De wasmand is voor het kleine bad (eigenlijk alles behalve de zwarte drijfbanden). 
o De ‘bananen’ mogen in beide baden. Hier mag niet mee gegooid of geslagen worden. 
o De dikke blauwe mat en de flexibeams zijn alleen voor eventuele zwemlessen. 
o De gele mat (reddingsmat) is niet om te spelen. Dit is een EHBO-hulpmiddel. 

 
 

ü Waterpistolen, waterballonnen, luchtbedden en ander (speel)materiaal van thuis zijn niet 
toegestaan.    

o Zachte balletjes en strandballen van thuis zijn wel toegestaan, al kan de 
toezichthouder anders besluiten, bijvoorbeeld omdat het te druk is. Bovendien moet 
rekening gehouden worden met het feit dat medezwemmers al gauw kunnen denken 
dat het speelmateriaal voor algemeen gebruik is. 
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o Zwemvliezen (flippers) in het instructiebad zijn te gevaarlijk voor de medezwemmers. 

In het diepe bad mogen zwemvliezen alleen als het niet druk is en pas na 
toestemming van de toezichthouder. 

o Zwemvliezen bij drukte zijn in beide baden gevaarlijk en dan dus niet toegestaan. 
 
 

ü Balspelen zijn alleen toegestaan op het gras naast het pannaveld, niet op de ligweide. 
 
 

ü Een bal voor het pannaveld is tegen een borg of eigen abonnement verkrijgbaar in het 
Winkeltje, evenals een tafeltennissetje, een pongbal, een zachte bal en een strandbal. Voor 
speelgoed uit de natte ruimte is dat niet nodig, maar dit mag niet mee het veld op.                                                                      
 

 
ü Roken mag alleen op de rookplek, in een hoek van de ligweide. Dit geldt ook voor het gebruik 

van een e-sigaret of andere producten die op rookwaren lijken. 
 
 

ü Eten (en drinken) is alleen toegestaan op de ligweide en onder de pergola. 
 
 

ü Glaswerk is verboden. 
 
 

ü Het gebruik van (eigen) geluidsapparatuur die andere bezoekers hindert, is niet toegestaan. 
 
 

ü Het is niet toegestaan foto’s en filmpjes te maken van zwembadbezoekers. 
o Als ouders of grootouders een foto of filmpje van hun kind of kleinkind willen maken, 

vragen we hen met klem om het kort te houden en alleen hun eigen kind of kleinkind 
te fotograferen of te filmen. Ook vragen we hen de beelden niet te delen (op sociale 
media of anderszins), als er ook andere bezoekers op staan.  
 

 
ü Personen met huidontstekingen, open wonden of besmettelijke ziekten kunnen niet in het 

zwembad worden toegelaten. 
 
 

ü Ongewenste intimiteiten, fysiek geweld en grove taal worden niet getolereerd.                                                                                                                                                      
o Geen enkel agressief gedrag is geoorloofd, ook het slaan met handdoeken niet. 
o Afhankelijk van de ernst van het ongewenste gedrag maakt een van de vrijwilligers 

een aantekening op het Incidentenformulier. Dit formulier is te vinden in de map 
‘Formulieren’ in de TZH-post.  

 
 

ü Erotisch getint gedrag is niet toegestaan. 
o Onder erotisch getint gedrag wordt alles verstaan vanaf opzichtig zoenen (ook al is 

het met wederzijdse instemming) en verder. 
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ü Plaats geen fietsen voor de uitgangen en het hek.  
o De uitgangen moeten vrij blijven bij calamiteiten. Alle vrijwilligers moeten hierop letten 

en het doorgeven aan de toezichthouder 1 (of teamlead) als er toch fietsen voor de 
uitgangen en het hek staan. Dan kan mensen via de geluidsinstallatie gevraagd 
worden hun fietsen te verwijderen.  
 
 

ü Honden en andere huisdieren zijn niet toegestaan, erkende hulphonden uitgezonderd. Zij 
mogen wel het terrein op, maar niet het water in. 
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Regels zwemveiligheid 
 

                                             Toelichting voor vrijwilligers 
 
 

ü Alleen kinderen met minimaal zwemdiploma A en aantoonbare zwemvaardigheid, en 
volwassenen met aantoonbare zwemvaardigheid, hebben toegang tot het diepe bad. 
Kinderen zonder zwemdiploma moeten in het instructiebad. Het peuterbadje is, indien open, 
voor de allerkleinsten. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A moeten een polsbandje en zwemvleugels dragen. Deze 
zwemvleugels moeten voldoen aan de NEN-EN 13138-1 norm. Ook andere drijfmiddelen die 
aan deze norm voldoen, zijn toegestaan. Ronde luchtbandjes rond de heupen zijn niet 
toegestaan (dobber-effect). Als kinderen zonder zwemdiploma langer zijn dan 1.30 meter, 
hoeven ze in het instructiebad geen zwemvleugels om. Ze moeten dan nog wel een 
polsbandje om. 

o Bij de entree van het zwembad hangt een meetlint om de lengte van de kinderen op 
te meten. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A, die kleiner zijn dan 1.30 meter (en dus zwemvleugels 
dragen), mogen zonder begeleiding van een volwassene in het instructiebad. Ze moeten dan 
wel vóór de lijn blijven. Ze mogen alleen achter de lijn als een volwassene hen begeleidt. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A, die langer zijn dan 1.30 meter (en dus geen zwemvleugels 
dragen, maar wel een polsbandje), mogen zonder begeleiding van een volwassene in het 
instructiebad. Ook achter de lijn.  
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A mogen niet in het diepe bad, behalve tijdens het ‘glijbaan-
kwartiertje’. Dan is de glijbaan in het diepe bad even voor hen opengesteld. Zij moeten dan 
wel vóór de lijn blijven, dus in het ondiepe deel van het diepe bad. Ook moet er altijd een 
volwassene bij zijn. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A, die langer zijn dan 1.30 meter en geen zwemvleugels 
dragen, moeten kurken om als zij aan het ‘glijbaan-kwartiertje’ meedoen. Een van onze 
toezichthouders deelt deze kurken uit bij de entree van het diepe bad. 

o De toezichthouders bepalen onderling wie dit doet. De kurken liggen in de TZH-post. 
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ü Kleine kinderen die nog niet kunnen lopen of kruipen en te klein zijn voor zwemvleugeltjes, 
hoeven geen zwemvleugeltjes om als zij – in of aan het instructiebad of peuterbad – 
voortdurend bij een volwassene (moeder, vader, verzorger) op schoot zitten. 

o Indien nodig maak je deze volwassene erop attent dat hij/zij het kind bij zich op schoot 
moet houden en niet uit het oog mag verliezen.  
 

 
ü Er is geen permanent toezicht op het peuterbad. Ouders of (volwassen) begeleiders zijn bij 

het peuterbad zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun kind(eren). 
 
 

ü Duiken is alleen toegestaan in het diepe deel van het diepe bad. 
 
 

ü Als toezichthouders twijfels hebben over de zwemvaardigheid van een bezoeker, dan kunnen 
zij hem of haar vragen vóór te zwemmen. Als een bezoeker weigert vóór te zwemmen, of als 
blijkt dat de zwemvaardigheid onvoldoende is, kunnen zij deze bezoeker de toegang tot het 
diepe bad ontzeggen.  

o Als je als toezichthouder een bezoeker wil laten vóórzwemmen, moet je iemand 
anders (bij voorkeur een collega-vrijwilliger) vragen het toezicht op de rest van het 
bad over te nemen. 

o Als de bezoeker, ondanks onvoldoende zwemvaardigheid, weigert zich te houden aan 
het verbod om het diepe bad in te gaan, kan in het uiterste geval de politie worden 
gebeld. Vervolgens moet een van de vrijwilligers hiervan melding maken op het 
Ontzeggingsformulier. Dit formulier is te vinden in de map ‘Formulieren’ in de TZH-
post.  
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Regels speelattracties 

 
Toelichting voor vrijwilligers 

 
 

ü Glijbaan: 
o Glij op je rug, met de voeten naar beneden. 
o Ga niet staan of lopen op de glijbaan. Spring er ook niet áf.  
o Leg geen drijfbanden, matten of andere attributen onder de glijbaan. 
o Doe geen drijfbanden, matten of andere attributen in de glijbaan. 
o Blijf niet onder aan de glijbaan kijken, maar zwem meteen weg.  

 
Als het niet te druk is, kan het zwembadpersoneel een glijbaankwartiertje inlassen voor 
kinderen zonder zwemdiploma A. Zij mogen dan van de glijbaan af, als er ouders zijn die hen 
uit het water helpen en in het water begeleiden, en als ze vóór de lijn blijven.  

 
 

ü Springkussen: 
Het springkussen is alleen bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. 
o Je mag niet nat op het springkussen. Dus droog jezelf eerst af voordat je gaat springen. 
o Droog het springkussen af als het nat is. 
o Je mag alleen met badkleding op het springkussen en zeker niet met schoenen aan. 
o Je mag alleen springen op het springkussen. 
o Eet geen ijs, snoep of andere etenswaren op het springkussen. 
o Leg tijdens het springen geen handdoeken op het kussen. 
o Er mogen maximaal 8 kinderen tegelijk op het springkussen. 

 
 Bij drukte wordt een timer ingezet en wordt in groepen gesprongen. Het zwembadpersoneel  

heeft het recht om kinderen van het springkussen te verwijderen of het springkussen uit te 
zetten. 
 

 
ü Regels pannaveld: 

o Voetbal alleen met de bal van het zwembad.   
o Speel alleen pannavoetbal, dus met de bal laag bij de grond. 
o Je mag met blote voeten of schoenen het pannaveld betreden. 
o Eet geen ijs, snoep of andere etenswaren op het pannaveld. 
o Leg tijdens het voetballen geen handdoeken op het pannaveld. 
o Er mogen maximaal 8 kinderen tegelijk op het pannaveld voetballen. 

 
Bij drukte wordt een timer ingezet en wordt in groepen gevoetbald. Het zwembadpersoneel  
heeft het recht kinderen van het pannaveld te verwijderen en de bal in te nemen. 
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ü Zwarte drijfbanden:  
 Kijk goed welke kinderen aan de drijfbanden hangen of erop zitten. 
o  Niet in het peuterbad of het instructiebad (dat is het bad bij het Winkeltje). 
o  Niet gooien met de banden. 
o  Doe geen mat op of onder de band. Stapel de banden ook niet op elkaar. Hierdoor heb 

 je als TZH minder zicht op de zwemmers. 
o  Ga niet met zwemvliezen op de band. 
o  De TZH 1 bepaalt hoeveel drijfbanden tegelijk in het diepe bad mogen. Bij het niet 

 naleven van regels, of bij grote drukte/onoverzichtelijkheid, kan het aantal banden  
 worden teruggebracht, of worden alle banden verwijderd. Na enige tijd kan worden 
 besloten weer (meer) drijfbanden in het bad toe te staan. 

 
 

ü Regels tafeltennistafel: 
o De tafeltennistafel op de ligweide is bedoeld om te tafeltennissen of balpong te spelen, 

niet om op te zitten of te liggen. 
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De toepassing van de regels 

 
 
Regels over wat wel en niet mag, zijn hartstikke belangrijk. Zeker voor een zwembad, waar 
incidenten altijd op de loer liggen. Maar minstens zo belangrijk is dat onze toezichthouders 
weten hoe ze goed toezicht moeten houden. 
 

 
ü Er moet altijd toezicht zijn aan het bad, en er moet minstens één toezichthouder 1 aanwezig 

zijn. Dit is wettelijk verplicht. 
o In principe sta je als toezichthouder 1 aan het bad. Je mag het bad alleen verlaten 

(bijvoorbeeld voor kort toiletbezoek of het halen van koffie) als je het toezicht aan 
iemand anders overdraagt. Je moet dan wel in de buurt van het bad blijven, zodat je 
in geval van nood er meteen bij geroepen kan worden en in actie kan komen. Degene 
die het toezicht tijdelijk van je overneemt, hoeft geen toezichthouder 1 te zijn. 

o Ook als toezichthouder 2 mag je het bad kort verlaten, op voorwaarde dat je het 
toezicht aan iemand anders overdraagt. 

o Behalve een toezichthouder 1 moet er ook altijd een EHBO’er op het bad aanwezig 
zijn. Tijdens het banenzwemmen in de ochtend, en alleen dán, mogen beide functies 
in één persoon verenigd zijn. De toezichthouder 1 is dan dus ook EHBO’er. Hij of zij 
roept bij een EHBO-geval de collega in het Winkeltje bij het bad om het toezicht 
tijdelijk over te nemen. Als er niemand in het Winkeltje is, wijst hij of zij een zwemmer 
voor deze taak aan. Is er nog maar één zwemmer over (en is er dus niemand in het 
Winkeltje), dan moet deze zwemmer even het water uit bij een EHBO-geval. 
 
Voor het banenzwemmen in de ochtend: 

§ Als er alleen geoefende, volwassen zwemmers in het water liggen, mag je als 
toezichthouder 1 het toezicht even onderbreken voor bijvoorbeeld kort 
toiletbezoek of het halen van koffie. Je hoeft dan dus geen vervanging te 
regelen. Wel moet je in de buurt van het bad blijven en meteen in actie kunnen 
komen als dat nodig is. 

§ Je mag als toezichthouder 1 tijdens het banenzwemmen in de ochtend ook zelf 
banen zwemmen, op voorwaarde dat je het toezicht aan het bad aan iemand 
anders overdraagt. Die vervanger hoeft geen toezichthouder 1 te zijn, moet aan 
het bad staan (of zitten) en jou meteen kunnen waarschuwen in geval van 
nood. 
 
 

ü Er moet altijd minimaal één toezichthouder bij de TZH-post zijn. Dus bij de overgang tussen 
het instructiebad en het diepe bad. 

o Alleen zo kunnen we voorkomen dat kleintjes zonder zwemdiploma A ‘oversteken’ en 
in het diepe bad terechtkomen. 
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ü Als je toezicht houdt, gebruik je je mobiele telefoon (of andere mobiele apparaten) niet. 

o Wil je toch even bellen, je mail checken of een app’je sturen, dan draag je het toezicht 
tijdelijk over en ga je even weg bij het bad. 

 
 

ü Neem een actieve houding aan.  
o Loop regelmatig langs het bad. Praten met collega’s of bezoekers is prima, maar blijf 

naar het bad kijken. Als je dat onbeleefd vindt, leg je het even uit. 
 
 

ü Hou altijd de bodem in de gaten.  
o Kijk ook regelmatig langs de badrand. Soms kun je vanuit jouw positie niet zien wat 

net onder/achter de badrand gebeurt. 
 
 

ü Ken de kinderen (en de andere bezoekers), weet wie er zwemmen. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A en met zwemvleugeltjes mogen zonder begeleiding van 
een volwassene in het instructiebad, als ze maar vóór de lijn blijven. 

o Zij mogen alleen achter de lijn als een volwassene hen begeleidt. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A, die langer zijn dan 1.30 meter (en dus geen vleugeltjes 
hoeven dragen), mogen zonder begeleiding van een volwassene in het instructiebad, zowel 
voor als achter de lijn.  

o Zij moeten wel een rood polsbandje om. 
 
 

ü Kinderen zonder zwemdiploma A mogen niet in het diepe bad, behalve tijdens het ‘glijbaan-
kwartiertje’.  

o Ze moeten tijdens het ‘glijbaan-kwartiertje’ wel altijd vóór de lijn blijven, dus in het 
ondiepe deel van het diepe bad. En er moet altijd een volwassene bij zijn.  

o Kinderen zonder zwemdiploma A, die langer zijn dan 1.30 meter en geen 
zwemvleugeltjes dragen, moeten kurken om als zij aan het ‘glijbaan-kwartiertje’ 
meedoen. Deze kurken liggen in de TZH-post. 
 
 

ü Kinderen mogen geen eigen speelmaterialen meenemen (luchtbedden, banden, vlotjes e.d.). 
Kleine zachte speelmaterialen (zoals zachte balletjes en strandballen) zijn wel toegestaan. 
 
 

ü Grote speelmaterialen van het zwembad (zoals banden, matten, vlotten e.d.) mogen alléén in 
het diepe, dus niet in het instructiebad.  

o Je kunt immers niet goed zien wat er onder zo’n band, mat of vlot gebeurt. En als 
kinderen niet kunnen zwemmen, kunnen ze verdrinken zodra ze eronder 
terechtkomen.  
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ü Blijf altijd rustig en ‘in control’.  
o Ga niet met bezoekers in discussie over de regels. Maak ook geen ruzie, zelfs niet als 

kinderen of volwassenen zich provocerend gedragen.  
o Blijf bij calamiteiten op je post en overleg met elkaar wie wat doet. Draag het toezicht 

over als je zelf in actie komt. 
o Ga niet rennen als dat niet nodig is. 

 
 

ü Raak kinderen (en andere bezoekers) tijdens conflictsituaties niet aan.  
o Ook niet als je ze uit het water of van het terrein af wilt hebben, bijvoorbeeld omdat ze 

zich (bij herhaling) misdragen. Als iemand zich heeft misdragen en (ondanks 
herhaalde verzoeken) weigert uit het water te komen of van het terrein af te gaan, bel 
je in het uiterste geval de politie (0900-8844) 

 
 

ü Als je moe wordt, of de schittering van het water wordt je te veel, laat je dan even vervangen. 
 
 

ü Zet bij drukke dagen een extra veldwacht in, zodat er ook op de ligweide voldoende toezicht 
is. Dit kan ook een bezoeker zijn. 
 
 

ü Heb je geen dienst, bemoei je dan niet met de toezichthouders die wel dienst hebben. Tenzij 
zij jou om advies vragen. Je mag bij grote drukte uiteraard wel aanbieden om te helpen. 
 
 

ü Ga pas open als je de watermetingen hebt gedaan en de resultaten goed zijn (en als alle 
andere openingshandelingen zijn gedaan). Ook de stofzuigertjes moeten uit het water zijn. 

o De vereiste waarden voor de watermetingen staan op de dagcontrolestaat in de TZH-
post. Bij afwijkende waarden herhaal je de meting(en). Wijken de waarden dan nog 
steeds af, dan bel je het bestuur voor overleg. De vereiste meetwaarden en de te 
ondernemen acties bij afwijkingen, staan ook op de dagcontrolestaat vermeld. 

o De waarden voor ‘vrij chloor’ moeten tussen 0,5 en 5 liggen.  
§ Bij te veel ‘vrij chloor' (boven de waarde van 5) kunnen mensen onder meer 

huidirritaties oplopen. Het zwembad kan dan niet open. Je moet bezoekers die 
voor het hek staan te wachten, dan dus teleurstellen. 

§ Bij te weinig ‘vrij chloor' (waarde onder 0,5) kan er gewoon gezwommen 
worden. Het water is dan (bijna) vergelijkbaar met gewoon kraanwater. 

o De zuurgraad (ph-waarde) van het water moet tussen 6,8 en 7,8 liggen. 
 
 

ü Zorg ervoor dat ook ín het gebouw, bij de kleedkamers, regelmatig toezicht is. 
o Vraag aan iemand anders (een collega-vrijwilliger of desnoods een bezoeker die je 

goed kent) om deze controles uit te voeren. Het gaat om korte controles, 'op het 
gehoor'. Daarbij loopt iemand even langs de kleedkamers om te luisteren of alles in 
orde is. Hij of zij gaat dus niet de kleedkamer(s) in. 

o Als je als toezichthouder deze controles zelf doet, moet je eerst vervanging aan het 
bad regelen. 
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o Let op: in het vrouwengedeelte doen alleen vrouwen deze rondes. In het 
mannengedeelte alleen mannen.  

 
 
 
 
 
 
 
Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij het bestuur. Dat kan via het contactformulier op de 
website www.zwembadmolengors.nl of door een e-mail te sturen naar info@zwembadmolengors.nl 
 
Door het ondertekenen van dit document geef je aan onze regels, richtlijnen en afspraken te hebben 
begrepen en ga je ermee akkoord. 
 
 
 
 
 
Naam vrijwilliger: 
 
 
Handtekening:       Datum: 

 
 
Plaats: 

 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Zwembad ’t Molengors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stichting 'Zwembad ’t Molengors' is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van eigendommen en/of lichamelijk 
letsel in en om het complex. Zij kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld. 
   


