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Inleiding 
De rapportage is een opdracht en zal worden uitgevoerd door Moniek Mosterman van BCB. 

Opdrachtgever is de gemeente Winsum, namens deze dhr. Samplonius.   

De gemeente Winsum heeft een prachtig zwembad, zwembad de Hoge Vier, in het dorp Winsum 

liggen. Dit zwembad is eigendom van de gemeente, maar wordt geëxploiteerd door Stichting 

zwembad de Hoge Vier. De gemeentelijke subsidie die het zwembad krijgt wordt in 2017 

teruggebracht tot €66.468, een bezuiniging van €50.000 t.o.v. het subsidiebedrag van 2005-2015. 

Het bestuur van de huidige stichting heeft aangegeven met deze bezuiniging het zwembad niet open 

te kunnen houden en stapt op per 1 december 2016. Voor de gemeente staat vast; het zwembad 

moet openblijven. Het motto daarbij is ‘voor en door bewoners van de gemeente Winsum’. Er moet 

een nieuwe stichting worden opgezet, met een nieuw stichtingsbestuur. Dit stichtingsbestuur krijgt 

de taak het zwembad te exploiteren met €66.468 subsidie per jaar. De gemeente wil daarbij wel het 

nieuwe stichtingsbestuur een handreiking doen. De gemeente ziet daarbij Stichting zwembad de 

Griffioen als goed voorbeeld, maar is zich ervan bewust dat dit niet 1 op 1 te kopiëren is naar 

zwembad de Hoge Vier.   

Doelstelling en hoofdvraag  

Doelstelling  

Het uiteindelijke doel van deze rapportage is het opzetten van een nieuwe constellatie voor het 

exploiteren van het zwembad om een nieuw stichtingsbestuur een hand te reiken.  

Hoofdvraag  

De hoofdvraag van de rapportage poogt te achterhalen wat de mogelijkheden zijn voor een nieuwe 

constellatie voor het exploiteren van het zwembad.  

‘Hoe ziet een nieuwe constellatie voor het exploiteren van zwembad de Hoge Vier eruit?’    

Deelvragen  

Voorbeeldvragen voor de operationalisatie van de hoofdvraag zijn:  

- Wat is er voor nodig om eind april 2017 weer open te kunnen? 

- Wat is het gewenste model om naar toe te groeien?  

- Welke middelen zijn daarvoor nodig?  

Opzet rapportage  

De rapportage is opgebouwd aan de hand van de onderdelen van een nieuwe stichting. Hoofdstuk 1 

is de managementsamenvatting van de rapportage, hierin staat kort omschreven wat er voor nodig is 

om volgend seizoen weer open te gaan, wat zijn de randvoorwaarden. In hoofdstuk 2 komen de 

mogelijkheden (en bijkomende verplichtingen) voor een nieuw te vormen stichtingsbestuur aan bod. 

Medewerkers vormen een belangrijk onderdeel in deze rapportage. In hoofdstuk 3 wordt 

omschreven wat de mogelijkheden, verplichtingen en verschillende taken op een openluchtzwembad 

zijn. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid antwoord gegeven op de vraag hoe de openstelling ingevuld zou 

kunnen worden en wat dit betekent. Vrijwilligers passen prima binnen een nieuwe exploitatie, de 

mogelijkheden zijn uitgewerkt in hoofdstuk 5. Tenslotte wordt in hoofdstuk 6 dieper ingegaan op 

verschillende aspecten van de exploitatie van een zwembad, namelijk het onderhoud, de techniek en 

het eigendom. Vervolgens is in vier bijlagen achtergrondinformatie opgenomen.   
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Hoofdstuk 1 Samenvatting 
Dit hoofdstuk is voornamelijk een samenvatting van de rapportage, geschreven vanuit de 

gedachte van een opening van het zwembad in seizoen 2017. De nieuwe organisatie die zwembad de 

Hoge Vier zal gaan exploiteren krijgt de taak dit te doen met de teruggeschroefde subsidie. Dit vergt 

een nieuwe en frisse kijk op de exploitatie.  

De opzet van een nieuwe stichting is een goede optie voor het exploiteren van een zwembad. Deze 

rapportage gaat uit van een stichting als organisatievorm. In het organogram onderaan deze 

rapportage staat deze organisatievorm weergegeven. De stichting zal opereren als bedrijf en het 

advies is dan ook om met de bestuursleden van de stichting gezamenlijk een missie, visie en strategie 

te bepalen. Dit zal een belangrijke leidraad vormen voor alle beslissingen die moeten worden 

genomen. In de stichting nemen een aantal vrijwilligers zitting, het is wenselijk bestuursleden met 

verschillende disciplines te hebben en dit een aftekening te laten zijn van de samenleving. Vanuit dit 

bestuur kan eventueel een dagelijks bestuur benoemd worden met daarin een voorzitter, secretaris, 

penningmeester en een algemeen lid, dit dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het 

beleid. Daarnaast kunnen er naar wens commissies aangesteld worden, bijvoorbeeld voor de 

techniek, Human Resource of financiën. De leden van de commissies kunnen plaatsnemen in het 

algemeen bestuur of alleen dienen als adviesorgaan.  

De stichting zal een aantal zaken op het gebied van wet- en regelgeving tegenkomen. Zo is er de wet 

hygiëne en veiligheid bad- en zwemgelegenheden (WHVBZ) en het bijbehorend besluit hygiëne en 

veiligheid bad- en zwemgelegenheden (BHVBZ), de Arbowet, het Drinkwaterbesluit en nog andere 

zaken die worden besproken in hoofdstuk 2.  

Een van de grootste kostenposten van een organisatie is de inzet van professionele medewerkers. Er 

zal kritisch moeten worden gekeken naar de inzet van medewerkers, vrijwilligers en de openstelling. 

Er worden een aantal eisen gesteld aan de kwaliteit en kwantiteit van medewerkers door de WHVBZ 

en de cao zwembaden. Maar er zijn veel mogelijkheden om de kosten laag en de veiligheid hoog te 

houden: 

- De functie van kassamedewerker kan ingevuld worden door vrijwilligers en/of jongeren 

- De tweede toezichthouder kan een intern opgeleide medewerker zijn die het certificaat 

Zwemmend Redden voor Zwembaden heeft behaald. Dit mag al vanaf 21 jaar 

- Medewerkers ‘inlenen’ door een samenwerking met een ander zwembad aan te gaan of het 

werkgeverschap uit handen geven via bijvoorbeeld het arbeidsloket van Huis voor de Sport 

Groningen 

- De openstelling kan beperkt worden door tussen de middag dicht te gaan en/of een 

weersafhankelijke openstelling in te voeren 

- Taken als het (groen)onderhoud, de schoonmaak en de techniek kunnen gedaan worden 

door vrijwilligers of een medewerker met een arbeidsbeperking, bijvoorbeeld via een 

regionaal werkbedrijf. 

In de meeste zwembaden wordt gewerkt met een chef-badmeester die verantwoordelijk is voor de 

dagelijkse exploitatie. Vaak is de chef-badmeester voor 38 uur in dienst waarvan deze 18 uur 

meewerkt tijdens reguliere diensten en voor 20 uur de managementtaken op zich neemt. Deze taken 

kunnen ook verdeeld worden onder meerdere personeelsleden, hierbij wordt meer gevraagd van het 

bestuur van de stichting. Deze moet dan toezien op de dagelijkse gang van zaken. De chef-

badmeester is in dienst van 1 april tot 1 oktober, in de periode voor en na het seizoen zijn voldoende 

werkzaamheden die gedaan moeten worden, eventueel met de inzet van vrijwilligers. Andere 

personeelsleden zijn in dienst vanaf het begin van het seizoen tot het einde van het seizoen.  
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Het doel van het organiseren van activiteiten is om een hogere betrokkenheid te creëren vanuit 

het dorp en de omgeving en meer bezoekers te trekken. Het organiseren van activiteiten leidt 

vaak niet tot meer opbrengsten, wel kunnen activiteiten kostenneutraal georganiseerd worden. Voor 

het organiseren kan activiteiten kan er samengewerkt worden met verschillenden organisaties en 

verenigingen.  

De inzet van vrijwilligers kan bijdragen aan lagere exploitatiekosten. Gedacht kan worden aan 

kassadiensten, (groen)onderhoud, de schoonmaak, de techniek, onderhoud en schoonmaak voor het 

seizoen- en winterklaar maken van het zwembad etc. Voor de inzet van vrijwilligers is goede 

communicatie erg belangrijk, er zal altijd een aanspreekpunt moeten zijn, dit kan iemand zijn vanuit 

het bestuur maar ook de chef-badmeester of een andere medewerker. Om het voor vrijwilligers 

aantrekkelijk te maken kan er een vergoeding tegenover worden gezet in de vorm van een lunch 

voorafgaand aan het seizoen, een abonnement of in de vorm van een vrijwilligersvergoeding. 

Vrijwilligers zijn via de eigen WA verzekering en via de gemeente verzekerd. De actie van het 

Winsumer Glazen Huis is een ideale gelegenheid tot oproep voor vrijwilligers.  

Voor het onderhoud en de techniek is het belangrijk dat de juiste kennis aanwezig is. Een of 

meerdere medewerkers moet zeker de dagelijkse controles kunnen doen, afwijkingen kunnen 

constateren en hierop actie kunnen ondernemen. Bij het niet aanwezig zijn van deze kennis bij 

medewerkers kan eraan gedacht worden om de training ‘bediening machinekamer’ op locatie te 

laten volgen door medewerkers en eventueel vrijwilligers die mee willen werken in de 

machinekamer. Daarbij geldt dat hoe meer kennis er is, hoe meer er zelf gedaan kan worden en hoe 

meer kosten dit bespaard.  

Voor het onderhoud in de winter en de werkzaamheden tijdens het seizoens- en winterklaar maken 

van het zwembad kunnen vrijwilligers ingezet worden. Vooral de schoonmaak van het terrein en de 

bassins voorafgaand aan het seizoen zijn leuke klussen om door vrijwilligers te laten doen, dit kan 

bijvoorbeeld tijdens de NL Doet dagen. Zo wordt er landelijk aandacht aan de klus besteed en kunnen 

nieuwe vrijwilligers aangetrokken worden.  

De lasten verlagen door kritisch te kijken naar de inzet van medewerkers en de openstelling. 

Daarnaast kan nog gedacht worden aan de volgende opties voor een bezuiniging op gas, water, 

elektriciteit en onderhoudskosten: 

- Het tegelwerk in de bassins vervangen door polyester of coating. Dit is beter bestand tegen 

de condities voor een buitenbad 

- Het plaatsen van frequentieregelaars op de circulatiepompen, zo kan de capaciteit van de 

pomp buiten openingsuren met 40% omlaag worden gebracht 

- Het aanboren van grondwater voor gebruik als badwater en/of water voor sanitair gebruik 

- Het plaatsen van zonnepanelen 

- Het plaatsen van een houtkachel in het kader van duurzaamheid in de plannen van Winsum-

West 

De gemeente is eigenaar van het zwembad en in de constructie met de vorige stichting is dit zo 

gebleven, de stichting betaalde huur aan de gemeente en de gemeente betaalde het 

eigenarenonderhoud. Voor zowel het eigendom van de stichting als voor het eigendom bij de 

gemeente zijn verschillende voor- en nadelen te noemen waarbij er meer voordelen zijn als het 

eigendom bij de stichting komt te liggen. 
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Hoofdstuk 2 Het stichtingsbestuur 
Een stichting is een rechtsvorm van een organisatie die gekozen wordt bij een bepaald 

maatschappelijk, sociaal of ideaal doel. De organisatie exploiteert een openluchtzwembad en heeft 

een sterk bedrijfsmatig karakter. Het is dan ook van belang dat de stichting opereert als bedrijf en 

daarbij behorende visie, missie en strategie.  

Bij de oprichting van een stichting vormen de statuten het belangrijkste stuk. Deze statuten worden 

opgesteld als notariële akte en bevatten onder andere de naam en vestigingsplaats van de stichting, 

het doel van de stichting, een huishoudelijk regelement, de benoeming en het ontslag van 

bestuursleden etc. 

Met het opzetten van een stichting zijn veel vrijwilligers gemoeid. Het algemeen bestuur vormt de 

stichting, hierin zullen betrokken en actieve vrijwilligers moeten plaatsnemen. Er kan worden 

gekozen om alle leden van het algemeen bestuur actief te betrekken bij het bepalen en controleren 

van beleid, maar er kan ook uit het midden van het algemeen bestuur een dagelijks bestuur worden 

gevormd. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het vastgesteld beleid en zal 

actiever zijn dan het algemeen bestuur. Op deze manier creëer je ook het vier ogen principe, het 

algemeen bestuur controleert het dagelijks bestuur.  

Vrijwilligers die zich in de zomer 2016 al hebben gemeld bij de gemeente zijn uitgenodigd voor een 

gesprek in oktober. Deze gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden.  

Bij het exploiteren van een openluchtzwembad komt veel kijken, om kennis te delen is voor de drie 

noordelijke provincies het Pact Pandabaden opgericht. Hierin zitten meerdere stichtingsbesturen en 

is er jaarlijks overleg over de gang van zaken bij ieder zwembad afzonderlijk en vaak met een 

algemeen onderwerp als de zwemleslicentie, warmte terugwinsystemen etc. De nieuwe stichting kan 

zich hier bij aansluiten, de jaarlijkse bijdrage is €20,00.  

Algemeen bestuur 
Het algemeen bestuur is beleidsbepalend. Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan binnen de 

stichting en zal opereren op strategisch niveau. Het is wenselijk verschillende disciplines in het 

algemeen bestuur te hebben en dit een aftekening te laten zijn van de samenleving. Het algemeen 

bestuur stuurt met name op beleid met behoud van de bedrijfsvisie.  

Verantwoordelijkheden: 

- Goedkeuring van de begroting 
- Vaststellen van de jaarrekening 
- Vaststellen van onderhoudsplan 
- Vaststellen van het beleid 

 

Dagelijks bestuur 
Uit het algemeen bestuur wordt het dagelijks bestuur gekozen. Deze bestaat uit een voorzitter, 

secretaris, penningmeester en ten minste een algemeen lid. Het dagelijks bestuur zorgt voor de 

uitvoering van het vastgestelde beleid en opereert op tactisch niveau. Hiertoe heeft het dagelijks 

bestuur minimaal maandelijks overleg en communiceert met (een afvaardiging zoals een chef-

badmeester van) de medewerkers. Het dagelijks bestuur stuurt met name op de uitvoering. Het 

dagelijks bestuur kan ook actief zijn bij deze uitvoering, of het dagelijks bestuur geeft deze taak uit 

handen aan de chef-badmeester.  

Verantwoordelijkheden: 
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- Opstellen van een sluitende begroting 
- Meewerken aan en/of controle op de uitvoering 
- Opstellen van een onderhoudsplan 
- Uitvoering van het onderhoudsplan 
- Naleven van alle verplichtingen die volgen uit de exploitatie van een zwembad en het voeren 

van een bedrijf 
- Aannemen van medewerkers, opstellen van arbeidsovereenkomst 
- Delegeren van taken welke nodig zijn voor de exploitatie 
- Controle van de bedrijfsvoering 

 
Taken nader uitgewerkt 
De voorzitter heeft drie belangrijke taken, namelijk leiderschap, vertegenwoordiging van de stichting 

(naar derden) en het managen van de organisatie. De secretaris is het geheugen van de organisatie, 

dit betekent dat de secretaris moet notuleren, actielijsten moet maken, administreren en archiveren. 

Ook is de secretaris het geweten van de stichting, hij/zij gaat bij het maken van plannen terug naar 

het doel van de stichting en kijkt of dit wel correspondeert en hij/zij bewaakt de procedures. De 

penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële planning, bijvoorbeeld het maken van de 

begroting. Maar ook zorgt de penningmeester voor de financiële administratie en verantwoording. 

Algemene leden zijn er ter ondersteuning en brengen hun eigen kennis en expertise in. 

Commissies 
Een optie om het algemeen en dagelijks bestuur te versterken en dan met name op kennisvlak is het 

aanstellen van commissies. De mensen in deze commissies kunnen formeel plaatsnemen in het 

algemeen bestuur of alleen gelden als adviesorgaan. Naast dat het belangrijk is om verschillende 

kwaliteiten binnen het bestuur te hebben, kunnen deze kwaliteiten en kennis dus ook ondergebracht 

worden in commissies. Zeker voor zaken als techniek, HR en financiën is het ontzettend handig om 

iemand in te kunnen schakelen die kennis heeft van een van deze gebieden. Ook diverse 

ondernemers uit de gemeente Winsum hebben zich tot nu toe erg betrokken getoond en zijn bereid 

mee te denken.  

Daarnaast kan er gedacht worden aan een afvaardiging van bewoners/gebruikers van het zwembad 

in een bezoekerspanel. En ook voor bijvoorbeeld het organiseren van activiteiten kunnen mensen 

van buiten het bestuur in worden gezet als in een activiteitencommissie.  

Wet- en regelgeving 
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het juist exploiteren van een zwembad volgens onder 

andere de WHVBZ en het bijbehorende BHVBZ. De controle op naleving hiervan ligt bij de provincie. 

De praktische zaken omtrent de WHVBZ zullen in de volgende hoofdstukken worden besproken waar 

nodig.  

Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Bij het in 

dienst hebben van medewerkers dient de stichting zich houden aan de Arbowet. Hierin staat onder 

andere dat er een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet worden opgesteld. Hierin staat 

onder andere welke risico’s er zijn voor de medewerkers en de onderneming, welke maatregelen er 

zijn genomen om schade aan de gezondheid van werknemers te voorkomen en een plan van aanpak. 

Dit is in een zwembad zeker extra van belang omdat er (indirect) blootstelling is aan gevaarlijke 

stoffen.  

Ook is in de Arbowet opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het 
gebied van bedrijfshulpverlening. Voor het zwembad houdt dit praktisch in dat naast de eis vanuit de 
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WHVBZ, er iemand aanwezig is met een EHBO diploma (uitleg in hoofdstuk 3), er ook iemand 
aanwezig moet zijn met een BHV diploma. Het BHV diploma bestaat uit het kunnen verlenen van 
eerste hulp, het kunnen reanimeren met een AED, brand kunnen bestrijden en collega’s en 
bezoekers kunnen evacueren. Medewerkers met een EHBO diploma zijn vrijgesteld van de eerste 2 
modules.  

De WHVBZ en het BHVBZ alsmede het Drinkwaterbesluit  en de Arbeidsomstandighedenwet 

bevatten voorschriften omtrent de te nemen maatregelen om legionellabesmetting te voorkomen. 

Hiervoor dient een risicoanalyse en een beheersplan opgesteld te worden, tevens moet een logboek 

worden bijgehouden. De risicoanalyse en het beheersplan dienen te worden opgesteld door een BRL 

6010 gecertificeerd bedrijf. Monstername dient halfjaarlijks te gebeuren, dit kan door hetzelfde 

bedrijf worden gedaan als de controle van de kwaliteit van het zwemwater, zie hoofdstuk 6.  

Volgens het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) moeten de glijbaan en andere 

speeltoestellen op het terrein eenmalig gekeurd worden en moet een logboek van het onderhoud 

bijgehouden worden.  

Naast bovenstaande specificaties van wet- en regelgeving dient de stichting in het bezit te zijn van 

een calamiteitenplan, ontruimingsplan, ongevallenregistratie, toezichtplan, protocol 

klachtenafhandeling. Deze rapportages mogen opgemaakt worden door de stichting of door een of 

meerdere medewerkers van de stichting. Meer hierover is te vinden in hoofdstuk 3 onder de kopjes 

toezicht en zwemles. 

Financiën 
Er kan voor gekozen worden om de financiële- en loonadministratie uit te besteden aan een 

boekhouder. Door de jaarrekening en begroting te laten opstellen door een ingehuurde boekhouder, 

waarborgt het bestuur dat uitgaven en controle van de uitgaven bij verschillende personen ligt, het 

zogenaamde vier ogen principe. Wanneer het bestuur besluit dit in eigen hand houden kan ervoor 

gekozen worden om het vier ogen principe te laten werken door het algemeen bestuur als 

controlerende factor te gebruiken.  

Bij aanmelding van de stichting bij de Kamer van Koophandel, worden de gegevens automatisch 

doorgegeven aan de Belastingdienst. Indien van toepassing wordt een btw-nummer toegekend. De 

Belastingdienst beoordeelt de situatie en bepaalt aan de hand daarvan of de stichting wel of niet 

btw-plichtig is. Dit is afhankelijk van de activiteiten van de stichting. Voor de meeste stichtingen die 

een zwembad exploiteren geldt dat deze vrij kunnen worden gesteld van btw, dit zal inhouden dat er 

geen btw betaald hoeft te worden over inkomsten en de administratie hierdoor beter behapbaar 

wordt. Ook houdt dit in dat de stichting geen btw terug mag vragen op uitgaven. In de praktijk zal het 

voordeel voor het terugvragen van btw niet groter zijn dan de administratie en het doorberekenen 

van de BTW en is het advies om een vrijstelling van de btw aan te vragen.  
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Hoofdstuk 3 Medewerkers 
In dit hoofdstuk worden mogelijke opties gegeven voor de inzet van medewerkers. Ook wordt 

hierbij gekeken naar mogelijkheden voor de openstelling. Voor medewerkers van zwembaden geldt 

de cao zwembaden, lopend van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017. Dit is een nieuwe cao en deze is (nog) niet 

algemeen bindend verklaard. In dit rapport wordt wel uitgegaan van deze cao. Voorheen waren 

medewerkers van een zwembad werkzaam onder de cao recreatie. 

Waarborging gekwalificeerde medewerkers 
In artikel 25 van de WHVBZ, zie bijlage I, wordt gesproken van toezicht “in voldoende mate”. Hierin 

wordt bedoeld dat bij ieder bassin wat op dat moment in gebruik is tenminste één persoon toezicht 

houdt. Wat de vaardigheden betreft, dient tenminste één van de toezichthouders te beschikken over 

de vaardigheid reddend zwemmen. Ook dient er een persoon aanwezig te zijn die in het bezit is van 

een geldig EHBO diploma. De stichting dient zorg te dragen voor voldoende toezicht en medische 

hulp bij ongelukken. De dagelijkse controle kan gedelegeerd worden naar de chef-badmeester maar 

dit ontheft de stichting niet van haar aansprakelijkheid.  

De branche (Nationaal Platform Zwembaden | NRZ) specificeert de WHVBZ, aangezien er geen 

diploma’s voor reddend zwemmen of EHBO verplicht worden gesteld. Voldoende toezicht kan 

worden ingevuld met het Branche-certificaat “Zwemmend Redden voor Zwembaden”. Andere 

opleidingen die als gelijkwaardig worden beschouwd zijn die van het CIOS, Sport en Bewegen, 

KNBRD, ENVOZ etc.  

Voor het EHBO diploma geldt als standaard het diploma Eerste Hulp volgens het Oranje Kruis. Ook 

voldoen het certificaat Eerstehulpverlener van Medic First Aid, Certificaat Eerste Hulp van First Aid 

Network (voorheen First Aid International), Certificaat Uitgebreide EHBO van het Rode Kruis, 

Certificaat Acute Zorg Verlener van Nikt en het Certificaat Acute Zorg, Module Sport en Bewegen van 

Nikta. 

In artikel 28 van de cao voor zwembaden wordt genoemd dat vrijwilligers niet het werk van 

werknemers die belast zijn met zwemles geven en/of werknemers die belast zijn met toezicht 

houden en waarvoor de opleidingseisen gelden als genoemd in artikel 27 kunnen vervullen. 

Op basis van deze informatie zal in dit rapport verder gewerkt worden aan de opties voor het 

invullen van de taken van medewerkers en vrijwilligers. 

Functiehuis 
In dit functiehuis wordt nader gespecificeerd welke disciplines er nodig zijn voor het exploiteren van 

een openluchtzwembad en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. Hierbij wordt 

aangenomen dat het bestuur de uitvoering van de dagelijkse exploitatie uit handen geeft aan een 

chef-badmeester. Deze opereert op operationeel niveau. Dit is een van de meest gebruikelijke 

vormen in openluchtbaden. Echter kan het dagelijks bestuur deze taak ook zelf uitvoeren of de 

functie en verantwoordelijkheden verdelen over meerdere medewerkers, hierbij is het bestuur zelf 

verantwoordelijk voor de aansturing. Een voordeel van de uitvoerende taak bij het bestuur of andere 

medewerkers neerleggen is een besparing in de kosten. Een nadeel is dat waar meerdere personen 

gaan over de dagelijkse exploitatie er meer fouten gemaakt kunnen worden. Ook moet hierbij 

rekening gehouden worden met een grote investering van tijd door een of meerdere bestuursleden.  
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Chef-Badmeester 

De chef-badmeester zorgt voor de dagelijkse exploitatie en aansturing van medewerkers en 

vrijwilligers (betrokken bij dagelijkse activiteiten op het zwembad). Het is wenselijk dat de chef-

badmeester meewerkt met de zwemles en tijdens het toezichthouden. Dit is echter niet 

noodzakelijk. Bij een fulltime dienstverband is het aannemelijk dat de chef-badmeester 18 uur 

besteed aan toezicht houden/zwemles geven en de overige 20 uur aan alle overige zaken als 

administratie, management en onderhoud. Dit geldt gemiddeld genomen over de totale duur van het 

dienstverband. 

Voor de opstart en afsluiting van het seizoen is de chef-badmeester de aangewezen persoon om dit 

te organiseren. Advies is dan ook om de chef-badmeester van 1 april tot 1 oktober in dienst te 

hebben. Specificatie van de werkzaamheden in deze periode zal worden gegeven in het hoofdstuk 6. 

Verantwoordelijkheden: 

- Uitvoering van dagelijkse exploitatie zodat voldaan wordt aan de eisen die wet en 
regelgeving hieraan stellen. 

- Signalering richting het dagelijks bestuur daar waar de dagelijkse exploitatie in gevaar komt. 
- Manager richting ingehuurde medewerkers 
- Coördinatie van vrijwilligers 
- Uitvoering van het personeelsbeleid 
- Uitvoering en controle op operationele begrotingsposten 
- Controle op veilig werken 
- Organiseren zwemlessen volgens zwemlesbeleid 
- Organiseren van diverse activiteiten 
- Organiseren van cursussen voor medewerkers 
- Up to date houden van : toezichtsplan, ontruimingsplan, zwemlesplan 
- Up to date houden van logboeken: dagelijkse metingen in kader WHVBZ, speeltoestellen, 

legionella, incidenten/ongevallen 
- Escalatie kanaal voor bezoekers 
- Efficiënte inzet van mensen en middelen 
- Dagelijks onderhoud aan technische installatie/terrein/schoonmaak 

 
De chef-badmeester is, volgens het handboek functie-indeling (zie voor dit Handboek de bijlage bij de 
algemeen verbindendverklaring van de cao recreatie van 24 november 2005) ingedeeld in 
aanloopschaal 7 of schaal 8 van de cao zwembaden. Hierbij hoort een uurloon van €14,65 (7.0) - 
€19,89 (8.11). 
 

Toezichthouders/Zweminstructeurs 

De toezichthouders/zweminstructeurs zijn gastheer/gastvrouw voor de bezoekers. Zij worden direct 

aangestuurd door de chef-badmeester.  

Verantwoordelijkheden: 

- Toezichthouden 
- Geven van zwemlessen 
- Administratie van eigen zwemlessen 
- Zorgdragen voor een veilige omgeving waar gerecreëerd kan worden 
- Organiseren en meewerken aan activiteiten 
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Toezichthouders zijn ingedeeld, volgens het handboek functie-indeling in schaal 3 van de cao 
zwembaden en lesgevers in schaal 4 van de cao zwembaden. Het uurloon is respectievelijk 
€10,52 (3.0) - €12,61 (3.8) en €10,99 (4.0) - €13,24 (4.9) 
 
Kassa medewerkers 

De kassamedewerkers dragen zorg voor de kassa en de kaartverkoop. Ook zijn zij er om 

ondersteuning te bieden aan toezichthouders waar nodig. Dit geldt vooral wanneer er maar één 

toezichthouder aan het bad staat. Het is niet wenselijk om slechts één medewerker op de 

accommodatie te hebben gedurende openingstijden, de kassamedewerker kan ingezet worden als 

tweede medewerker. Tijdens deze uren kan de kassamedewerker naast zijn of haar taken bij de kassa 

zich bezighouden met de schoonmaak van de accommodatie of kleine administratieve 

werkzaamheden. Om de kosten voor deze functie laag te houden kan er gewerkt worden met 

vrijwilligers en/of jongeren in de leeftijd van 15 t/m 20 jaar. Wenselijk is dat zij enige kennis hebben 

van handelingen omtrent de Eerste Hulp. Dit is niet wettelijk verplicht, maar aan te raden is om deze 

medewerkers mee te laten doen met een in company cursus BHV.  

Verantwoordelijkheden: 

- Kassa 
- Kaartverkoop/kaartcontrole 
- Kasopmaak 
- Kleine administratieve werkzaamheden 
- Schoonmaken van de accommodatie 

Jongeren verdienen het minimum jeugdloon, van €2,66 (15 jaar) – €7,54 (22 jaar). Bij de inzet van 

vrijwilligers zijn de kosten afhankelijk van het vrijwilligersbeleid, zie hoofdstuk 5. 

Toezicht 
Onder het kopje ‘waarborging gekwalificeerde medewerkers’ werd al even kort de term ‘voldoende 

toezicht’ aangehaald. De WHVBZ spreekt in artikel 25 over voldoende kwantitatief en kwalitatief 

toezicht. Dit moet voor de exploitatie van het zwembad gespecificeerd worden in het toezichtplan. 

Hierin staan richtlijnen voor het toezichthouden algemeen, onder andere de controle voor aanvang 

dienst en wat zwembadmedewerkers wel of niet mogen. Ook staan in het toezichtplan richtlijnen 

voor het toezichthouden specifiek. De accommodatie staat beschreven met gevaarlijke en/of 

onoverzichtelijke punten, er is aangegeven bij welke drukte welke code voor toezicht bij een bassin 

gewenst is en er zijn de codes voor toezicht per dagdeel vermeldt. Ook de protocollen voor veiligheid 

tijdens schoolzwemmen en de zwemles worden in het toezichtplan beschreven.  

Naast het toezichtplan dient de stichting een calamiteitenplan, ontruimingsplan, 

ongevallenregistratie, en protocol klachtenafhandeling te hebben. De chef-badmeester of het 

verantwoordelijke bestuurslid/medewerker kan de plannen opstellen. Samen met het toezichtplan 

moeten deze plannen ieder jaar up-to-date worden gehouden en gelezen en voor gelezen getekend 

worden door alle medewerkers.  

Uren toezicht 

In het kort is de verdeling van het noodzakelijk aantal toezichthouders als volgt. Tijdens het 

banenzwemmen, als de kinderen naar school zijn is er één toezichthouder en als de scholen ‘uit zijn’ 

en in de weekenden, zijn dit twee toezichthouders. Bij extreme drukte kan ervoor gekozen worden 

een derde toezichthouder in te zetten. De (meeste) scholen in de gemeente Winsum werken nog niet 

met een continurooster waardoor een extra toezichthouder, buiten de schoolvakanties pas nodig is 

vanaf 15.30 uur. Naast de openingsuren zijn er nog een aantal uren in te vullen door 
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toezichthouders, bijvoorbeeld het openen van de accommodatie en controle van de kwaliteit 

van het water (iedere dag een half uur). Ook vergaderingen en activiteiten moeten 

meegerekend worden. Hiervoor kan gemiddeld 10 uur per week worden gerekend. Deze uren, 250 

uur voor een heel seizoen van 20 weken en bovenstaande invulling van toezichtdiensten zullen 

opgenomen worden met het maken van een schatting van het aantal toezichturen onder het kopje 

invulling openingstijden en personele bezetting.  

Vaak wordt het toezicht uitgeoefend door zweminstructeurs. Deze zweminstructeurs zijn ingedeeld 

in een hogere functieschaal dan toezichthouders die geen zwemles geven. Hier moet rekening mee 

worden gehouden in de berekening van de kosten voor toezicht. 

Zwemles 
In veel openluchtzwembaden wordt niet veel verdiend met het geven van zwemles, toch kan het 

aanbieden van zwemles belangrijk zijn voor het zwembad. Zo kan aan medewerkers een 

gevarieerdere functie aangeboden worden en draagt het geven van zwemles bij aan een hoger aantal 

bezoekers. Met de tariefstelling van seizoen 2015 kan er wel degelijk winst worden gemaakt op de 

zwemlessen. 

Voor het aanbieden van zwemlessen zijn er verschillende opties. Zo zijn er drie gangbare diploma’s, 

het zwem-ABC van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het A, B en C diploma van de ENVOZ 

en het diploma superspetters van de KNZB. Zo’n 80% van alle zwemlesaanbieders geeft les volgens 

de eisen van het NPZ | NRZ. In deze rapportage wordt uitgegaan van het geven van zwemles volgens 

deze methode. Andere methodes zijn qua ureninvulling bijna gelijk, maar de inhoudelijke invulling 

van de zwemlessen zijn daadwerkelijk anders. 

Voorheen konden zwemlesaanbieders een erkenning aanvragen bij de NPZ | NRZ. Sinds vorig jaar 

moeten alle zwemlesaanbieders de licentie behalen. De licentie is een kwaliteitswaarborging en voor 

het behalen ervan moet worden voldaan aan een aantal eisen. Zwembad de Hoge Vier gaf nog les 

onder de erkenning en heeft dus nog niet de status van licentiehouder. 

Voor de aanvraag tot licentie moet voldaan worden aan een aantal criteria. Het is wenselijk om 

hieraan te voldoen voor aanvang van het nieuwe seizoen. De criteria gaan in op de accommodatie, 

sociale veiligheid, diploma’s zwemlesgevenden, lesplan, zicht op vorderingen, de gelicenteerd 

examinator, administratie en organisatie diplomazwemmen en een wettelijk- en keurmerk kader (zie 

kopje toezicht). De chef-badmeester of aangewezen (hoofd)lesgever kan de documenten, onder 

andere het zwemlesplan opstellen.  

Uren zwemles 

In zwembad de Hoge Vier hebben voorgaande jaren meer dan 100 kinderen per seizoen zwemles 

gehad. In deze rapportage gaan we uit van een toekomstig aantal van 100 kinderen. 

Het aantal uren dat zwemles wordt gegeven is afhankelijk van het zwemlesplan, ook voor deze cijfers 

gaat de rapportage uit van het oude systeem. Daarbij werd buiten de zomervakantie om 2x een half 

uur per week lesgegeven per groep en in de zomervakantie had dezelfde groep 4x een half uur per 

week les. In een lesgroep zitten gemiddeld 8 tot 12 kinderen. Bij 100 leskinderen zijn er tussen de 10 

en maximaal 12 groepen. Deze groepen kunnen verdeeld worden over 4 dagen, de ene groep heeft 

dan maandag en donderdag les en de andere groep bijvoorbeeld dinsdag en vrijdag. Deze groepen 

hebben les tussen 16.45 en 18.30 uur, dat ziet er zo uit voor buiten de zomervakantie: 
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16.45-17.15 uur hebben 2 groepen naast elkaar les,  

17.20-17.50 uur hebben 2 groepen naast elkaar les, 

17.55-18.25 uur hebben 2 groepen naast elkaar les. 

Tijdens de zomervakantie hebben deze groepen in de ochtend les, 4x per week bijvoorbeeld op 

maandag, dinsdag, donderdag én vrijdag. Dat ziet er als volgt uit: 

10.15-10.45 uur hebben 4 groepen naast elkaar les, 

10.50-11.20 uur hebben 4 groepen naast elkaar les, 

11.25-11.55 uur hebben 4 groepen naast elkaar les. 

Er zijn in dit geval in totaal 4 lesgevers nodig gedurende het seizoen. Buiten de zomervakantie komt 

dit neer op 14 lesuren per week en 28 uur per week gedurende de zomervakantie. 

Naast de uren voor het daadwerkelijk geven van zwemles zijn er nog de administratie, het contact 

met ouders, de inschrijvingen en het diplomazwemmen. Deze taken kunnen door één persoon, 

bijvoorbeeld de chef-badmeester worden gedaan. Gemiddeld komt dit neer op 7 uur extra per week 

met tweemaal per seizoen diplomazwemmen voor 15 uur. Voor een seizoen van 20 weken komt dit 

neer op 364 uur zwemles en 168 uur ‘overhead’. 

Andere opties zijn natuurlijk mogelijk en deze moeten worden vastgelegd in het zwemlesplan en 

overeenkomen met het vastgestelde zwemlesbeleid en bedrijfsvisie. 

Overige taken 
Naast het zorgdragen voor de exploitatie, het houden van toezicht, het geven van zwemles en het 

bemensen van de kassa zijn er nog andere taken die uitgevoerd moeten worden. Het gaat om de 

schoonmaak, het terreinonderhoud, het reguliere onderhoud en het technische onderhoud.  

De schoonmaak 

De accommodatie dient schoongemaakt en schoongehouden te worden. Hierbij gaat het om de 

kassa- en personeelsruimte, de omkleedruimtes en het terras/veld. Deze 

schoonmaakwerkzaamheden kunnen deels gedaan worden in al gespecificeerde uren, bijvoorbeeld 

de kassamedewerker kan de entree opgeruimd en schoon houden in rustige uren en ook het terras, 

de prullenbakken buiten en het veld kunnen in rustige uren gedaan worden door zowel 

toezichthouders als kassamedewerkers. Echter moet de personeelsruimte eens in de week grondig 

schoongemaakt worden en ook de omkleedruimtes moeten iedere dag schoongemaakt worden.  

Deze werkzaamheden kunnen iedere dag met twee personen in 1 uur gedaan worden. Er zijn diverse 

opties, dit kan gedaan worden door vrijwilligers, door toezichthouders en door kassamedewerkers. In 

de openstelling en urenverdeling zal dit terugkomen. Het advies is om dit door één toezichthouder 

en één kassamedewerker na de dienst te laten doen. Zij werken dus iedere dag een uur na 

sluitingstijd door. 

De verantwoordelijkheid voor het maken van een schoonmaakplan en –rooster en het naleven 

hiervan ligt bij de chef-badmeester.  

Het terreinonderhoud 

Het grasmaaien, snoeien, onkruid bestrijden en andere kleine onderhoudsklussen kunnen worden 

gedaan tijdens rustige momenten. Dit is niet wenselijk wanneer het wat drukker is of er zwemmers 

zijn die de zwemkunst wat minder machtig zijn. Ook deze werkzaamheden moeten gebeuren via een 

rooster, opgesteld door de chef-badmeester. Wanneer medewerkers deze taken op zich zouden 
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moeten nemen, zal dit bovenop de genoemde uren komen. Het meest ideale scenario is als deze 

werkzaamheden volledig gedaan kunnen worden door vrijwilligers. 

De techniek 

In hoofdstuk 6 zal de techniek uitgebreid aan bod komen. De uitvoering van technische 

werkzaamheden kan liggen bij een bestuurslid, vrijwilliger, de chef-badmeester of een andere 

aangewezen medewerker. Er moet gedurende de dagelijkse exploitatie altijd iemand aanwezig zijn 

die mankementen kan constateren en dit kan melden en hier eventueel acties op kan ondernemen.  

Mogelijkheden  
Voor het invullen van de personele bezetting zijn er veel mogelijkheden. Een van die opties, waar dit 

rapport vanuit gaat is dat de stichting medewerkers in dienst heeft. Een andere optie is medewerkers 

in dienst nemen via een uitzendbureau of door samen te werken met andere zwembaden in de 

omgeving en medewerkers ´inlenen´. 

Via het uitzendbureau medewerkers inhuren is een dure optie (gemiddeld betaal je 2x zo veel per 

uur), echter komt wel de gehele personeels- en loonadministratie voor de stichting te vervallen.  

Huis voor de Sport Groningen biedt nog een andere optie en dat is het arbeidsloket voor werkgevers. 

Het arbeidsloket neemt het werkgeverschap van de organisatie uit handen, waardoor veel tijd kan 

worden bespaard. Alles op het gebied van personeelszaken, contractonderhoud, afdrachten van 

premies, het doorvoeren van mutaties en andere lastig administratiewerk wordt geregeld. Ook voor 

advies en ondersteuning met betrekking tot (vrijwilligers)vergoedingen, belastingwetgeving of 

andere personeelszaken kan de stichting aankloppen bij het arbeidsloket.  

Contractvormen 

Medewerkers kunnen in dienst treden door middel van het aangaan van een contract. Dit kan in de 

vorm van een urencontract, een flexcontract of een 0-urencontract. Omdat een zwembad een 

seizoensmatig karakter heeft zijn alle contracten voor bepaalde tijd. In het verleden had de chef-

badmeester een contract voor onbepaalde tijd, dit is niet wenselijk gezien het geringe aantal uur aan 

werkzaamheden in de winterperiode. Meestal heeft de chef-badmeester een urencontract en is deze 

in dienst van 1 april tot 1 oktober, zo blijft er buiten het seizoen om genoeg tijd over om 

administratief alles op te starten en na afloop van het seizoen het zwembad winterklaar te maken. 

Lesgevers, toezichthouders en kassamedewerkers zijn vaak vanaf de start van het seizoen tot einde 

seizoen in dienst.  

Voor deze medewerkers kan gekozen worden voor een flexcontract, in de cao zwembaden een 

flexitimer genoemd. Voor de flexitimer geldt het volgende; hij/zij werkt op wisselende tijd/dagen, in 

de arbeidsovereenkomst is een garandeerde arbeidstijd van minimaal 20 uur per maand 

overeengekomen. De werkgever kan een flexitimer met een contract van 60 uur of minder per 

maand 5 uren per week extra inzetten. De flexitimer kan slechts voor meer uren worden ingezet 

wanneer deze geen bezwaar heeft. Met een contract van meer dan 60 uur per maand is dit extra in 

te zetten uren 10.  

Ook kan worden gekozen voor een 0-uren contract. Met een 0-uren contract sluit de werkgever een 

arbeidsovereenkomst af met de werknemer zonder een vast aantal uren. De werknemer is flexibel 

oproepbaar en moet ook daadwerkelijk verschijnen bij oproep. De werkgever betaalt alleen de uren 

die de werknemer daadwerkelijk werkt (deze afspraak moet op papier staan). Wel staat hier 

tegenover dat er minimaal 3 uur moet worden uitbetaald bij oproep, ongeacht of er minder uur is 

gewerkt. Na 6 maanden is er sprake van structureel werk en kan de werknemer vragen om een 
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urencontract, de contracten van medewerkers van de stichting zullen echter hooguit 6 maanden 

duren.  

Opties voor het invullen van betaalde functies 

Voor het houden van toezicht en zwemles zijn gediplomeerde medewerkers nodig, de stichting kan 

ervoor kiezen om mensen zelf op te (laten) leiden en zo deze mensen aan zich te binden. Veel 

zwembaden werken met zo’n principe om medewerkers uit eigen dorp en omgeving te vinden. Dit 

kan gedaan worden met de volledige opleiding tot toezichthouder en/of lesgever. Een opleiding tot 

Lifeguard kost €950 en die tot Lesgever zwem-ABC kost €1475.  

Toezicht houden mag al met een certificaat Zwemmend Redden voor Zwembaden, dit certificaat kan 

behaald worden op eigen locatie door verschillende medewerkers tegelijk. Het afnemen van een 

examen op locatie kan voor ongeveer €50 en er geldt per persoon een tarief van €40 voor registratie. 

Op deze manier kunnen er meer mensen bevoegd aan het zwembad toezicht houden. Het is wel 

altijd wenselijk om tijdens het seizoen 1 van de toezichthouders met een volledige opleiding 

Lifeguard en een aantal jaren ervaring aan het bad te hebben staan, maar de functie van een tweede 

toezichthouder zou op deze manier ingevuld kunnen worden. Hierbij geldt wel een ondergrens van 

21 jaar, gesteld in de WHVBZ. 

Voor andere werkzaamheden als het onderhoud, groenwerk, kassawerkzaamheden en de techniek is 

het ook mogelijk om via een ander bedrijf medewerkers in te huren. Te denken valt aan mensen met 

een arbeidsbeperking bijvoorbeeld via een regionaal werkbedrijf of via het werkgeverservicepunt van 

het UWV. 

Kiosk 

De afgelopen jaren werd de kiosk op het zwembadterrein verpacht voor €800. Dit neemt veel werk 

uit handen en bij het zelf organiseren van het openstellen van de kiosk inclusief personele bezetting 

zal de kiosk niet meer opbrengen. Het advies is dus ook de kiosk weer te verpachten.  
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Hoofdstuk 4 Openstelling en tarieven 
In dit hoofdstuk worden een aantal opties gegeven voor een invulling van het seizoen, namelijk 

de openstelling en de tarieven. Deze informatie is gebaseerd op informatie uit eerdere hoofdstukken 

in het rapport en is vooral praktisch van aard. Dit zijn een aantal richtlijnen om een idee te krijgen 

van de mogelijkheden en bijkomende kosten/bezuinigingen. Ook wordt hierbij kort ingegaan op de 

activiteiten gedurende het seizoen, samen met de uren en mogelijkheden die daarbij komen kijken. 

Invulling openstelling en personele bezetting 
Om een goed beeld te krijgen van diverse mogelijkheden worden hieronder drie situaties geschetst. 

De openingstijden zijn deels gebaseerd op de openingstijden van zwembad de Hoge Vier in seizoen 

2016. De meeste openluchtzwembaden zijn open van de meivakantie tot de eerste week van 

september, vaak 19 tot 20 weken. In alle drie de situaties wordt uitgegaan van een openstelling van 

20 weken, echter is de oude situatie zo dat de openstelling was van 1 mei tot 1 september wat vaak 

17 tot 18 weken is. Ook wordt er uitgegaan van het benodigde aantal toezichthouders aan het bad 

volgens het toezichtplan, zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

Optie 1 
Deze optie komt overeen met de oude situatie. Buiten de zomervakantie is het bad tussen 16.45 en 

18.30 uur gesloten voor publiek tijdens de zwemles. Tijdens de zomervakantie wordt de zwemles 

naar de ochtend verplaatst en is het bad daarnaast gedeeltelijk geopend waardoor er ook een 

toezichthouder aanwezig moet zijn. In deze situatie gaan we uit van één toezichthouder tussen 8.00 

en 15.30 uur en twee toezichthouder tussen 15.30 en 19.45 uur. Tijdens de zomervakantie zijn er 

twee toezichthouders aan het werk op drukke uren, van 12.00 – 19.45 uur. In het weekend zijn er 

altijd twee toezichthouders aan het werk. 

Maandag t/m vrijdag (buiten de zomervakantie) 

8.00 – 16.45 uur 

18.30 – 19.45 uur 

Maandag t/m vrijdag (tijdens de zomervakantie) 

8.00 – 19.45 uur 

Zaterdag en zondag 

13.00 – 17.45 uur 

Het aantal toezichturen komt bij deze optie op 1840 uur per seizoen, exclusief extra inzet tijdens 

activiteiten en ingeplande vergaderingen. 

Optie 2 
Deze optie houdt de oude situatie aan, echter sluit het zwembad buiten de zomervakantie ‘tussen de 

middag’. Zo houden banenzwemmers de gelegenheid te zwemmen van 8.00 uur tot 10.00 uur en van 

14.30 uur tot 15.30 uur (wanneer de scholen ‘uit komen’). De jeugd kan zwemmen na schooltijd en in 

de avond. De weekendopenstelling blijft ongewijzigd en in de zomervakantie gaat het zwembad de 

gehele dag open. In deze situatie gaan we uit van één toezichthouder tussen 8.00 en 10.00 uur en 

tussen 14.30 en 15.30 uur en twee toezichthouder tussen 15.30 en 19.45 uur. Tijdens de 

zomervakantie zijn er twee toezichthouders aan het werk tijdens drukke uren, van 12.00 – 19.45 uur. 

In het weekend zijn er altijd twee toezichthouders aan het werk. 

Maandag t/m vrijdag (buiten de zomervakantie) 

8.00 – 10.00 uur 
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14.30 – 16.45 uur 

18.30 – 19.45 uur 

Maandag t/m vrijdag (tijdens de zomervakantie) 

8.00 – 19.45 uur 

Zaterdag en zondag 

13.00 – 17.45 uur 

Het aantal toezichturen komt bij deze optie op 1525 uur per seizoen, exclusief extra inzet tijdens 

activiteiten en ingeplande vergaderingen. 

Optie 3 
Deze optie houdt situatie 2 aan en wordt er volgens een mooiweer-regeling gewerkt in het weekend 

en in de zomervakantie. Het begrip mooi weer wordt gedefinieerd door het KNMI als een dag met 

veel zon (minstens 50 procent van de tijd dat ze kan schijnen), weinig of geen neerslag (in 24 uur 

hooguit 0,2 millimeter) en een bovennormale temperatuur. In juli en augustus is het aantal 

mooiweer dagen gemiddeld 14 (juli telt 7 en augustus telt 7), van dit gemiddelde wordt uitgegaan in 

de berekening voor het aantal uren tijdens de zomervakantie. Er zijn in mei en juni gemiddeld 5 

mooiweer dagen, waarbij we uit kunnen gaan van in het ongunstigste scenario (uren technisch) voor 

de stichting van in totaal 10 mooiweer dagen in 14 weekenden. In de berekening wordt weer 

rekening gehouden met de inzet van toezichthouders als in optie 2. 

Maandag t/m vrijdag (buiten de zomervakantie) 

8.00 – 10.00 uur 

14.30 – 16.45 uur 

18.30 – 19.45 uur 

Maandag t/m vrijdag (tijdens de zomervakantie zonder mooi weer) 

8.00 – 10.00 uur 

14.30 – 19.45 uur 

Maandag t/m vrijdag (tijdens de zomervakantie met mooi weer) 

8.00 – 19.45 uur 

Zaterdag en zondag (zonder mooi weer) 

13.00 – 14.45 uur 

Zaterdag en zondag (met mooi weer) 

13.00 – 17.45 uur 

Het aantal toezichturen komt bij deze optie op 1369 uur per seizoen, exclusief extra inzet tijdens 

activiteiten en ingeplande vergaderingen. 

Totaal aantal uren seizoen 
In de drie verschillende opties voor de openstelling is een verschil te zien in uren voor het 

toezichthouden. Onder het kopje toezicht uit hoofdstuk 3 worden extra kosten voor activiteiten en 

vergaderingen in kaart gebracht, dit betekent een extra inzet van 250 uur per seizoen. Daarnaast 

moet er voor de zwemlessen in de vorm zoals geschetst onder het kopje zwemles in hoofdstuk 3 een 

extra belasting van 532 uur worden gerekend. Voor de chef-badmeester worden er nog 20 uur per 

week, 26 weken lang uren gerekend die ook niet terug te leiden zijn naar toezicht- en/of 

zwemlestaken. In totaal 520 uur.  
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In de begroting voor 2015 schetst de vorige stichting voor de inzet van de chef-badmeester en 

toezichthouders en lesgevers een urenaantal van 206 uur per week. Teruggerekend komt optie 

1 uit op 157 uur per week, optie 2 op 141 uur per week en optie 3 op 133 uur. Let wel, dit is exclusief 

schoonmaakwerkzaamheden die voorheen door de chef-badmeester en toezichthouders werden 

uitgevoerd.  

Om een duidelijk beeld te krijgen wordt hieronder de opsomming gegeven van het aantal uren per 

seizoen per functiegroep, uitgaande van optie 3. De omschrijving wordt zo neergezet dat deze tabel 

vergeleken kan worden met rapport seizoen 2015. 

Omschrijving Functie Uren 

Voorbereiding en afsluiting seizoen Chef-badmeester 108 

Werkzaamheden chef* Chef-badmeester 520 

Toezicht bad Lesgevers/toezichthouders 1369 

Leszwemmen Lesgevers 364 

‘Overhead’ leszwemmen Lesgevers/chef-badmeester 168 

Activiteiten, vergaderingen en openingsroutine Alle medewerkers 250 

Totaal  2779 

 

* De werkzaamheden zijn onder andere administratie, onderhouden machinekamer en terrein, 

schoonmaak en het opstellen en bijhouden van alle rapporten/logboeken behorende bij de 

dagelijkse exploitatie. Er blijven voor de chef-badmeester nog 374 uur over, die binnen de gegeven 

toezicht- en of lesuren worden gemaakt. 

Ook zijn in de tabel uren voor (groen)onderhoud, kassawerkzaamheden en schoonmaak niet 

opgenomen omdat deze werkzaamheden ook door vrijwilligers uitgevoerd kunnen worden.  

Tarieven 
In het functiehuis worden uurlonen gegeven voor de verschillende functieniveaus. Desgewenst kan 

met deze uurlonen gerekend worden. In deze rapportage worden alleen opties gegeven ter invulling 

van de uren. De gegeven uurlonen zijn bruto volgens de cao zwembaden per 1 juli 2016. Voor de 

bedrijfskosten komt hierover nog 18,28% vakantiegeld en –dagen. Daaroverheen komt ca. 30% aan 

lasten voor het sociaal fonds, de pensioenpremie en sociale lasten. 

Voor de baten moeten door de nieuwe stichting de kosten voor abonnementen, dagkaartjes en 

leskaarten worden vastgesteld. In Bijlage IV staat een korte prijspeil-analyse op basis van de tarieven 

voor vergelijkbare openluchtbaden in de omgeving. De tarieven die in 2016 in zwembad de Hoge Vier 

gehanteerd werden voor dagkaartjes en abonnementen liggen redelijk op 1 lijn met openluchtbaden 

in de omgeving. Na te denken valt over een gezinsabonnement, waarbij de hoofdkaart wat duurder is 

maar waarbij het voordeliger is voor grotere gezinnen om bijkaarten aan te schaffen dan om losse 

abonnementen aan te schaffen. Zo wordt het aantrekkelijker om voor het hele gezin een 

abonnement aan te schaffen. De prijzen van de zwemlessen liggen aardig hoog, ouders hebben vier 

keer een 10 lessenkaart nodig voor een seizoen en zijn daarmee bijna €200 kwijt per seizoen. 

Gemiddeld doet een kind 2 seizoenen over het behalen van een A diploma en 1 seizoen over het 

behalen van het B en C diploma. Ouders zijn met deze constructie dus fors duurder uit dan bij andere 

openluchtzwembaden. Omdat het aantal aanmeldingen voorgaande seizoenen altijd hoog was 

ondanks het hoge tarief, is het advies deze constructie aan te houden en hetzelfde tarief te blijven 

hanteren. 
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Activiteiten 
Naast de reguliere openstelling is het gebruikelijk dat er activiteiten worden georganiseerd. 

Meer activiteiten leidt tot een hogere betrokkenheid vanuit het dorp en de omgeving en tot meer 

bezoekers. Activiteiten kunnen ook ingezet worden om andere doelgroepen aan te trekken. Vaak 

leidt het organiseren van activiteiten niet tot meer winst. De meeste activiteiten kunnen zo 

georganiseerd worden dat ze kostenneutraal zijn, door bijvoorbeeld entree te vragen of de verkoop 

van producten/etenswaren of de samenwerking met andere partijen. Hierbij valt te denken aan 

andere sportverenigingen, de camping, kanoverhuur en naschoolse opvang. Het kan lonen om 

verschillende instanties, organisaties en verenigingen samen om tafel te krijgen om gezamenlijk 

bijvoorbeeld een activiteitenaanbod voor jongeren op te zetten.  

Gedacht kan worden aan een zwem4daagse, midzomernachtduik of discozwemmen. Maar ook 

activiteiten die wat minder gebruikelijk zijn of waarvoor alleen het zwembadterrein gebruikt wordt 

zoals een cursus auto te water, lasergame of persluchtduiken. Ook kunnen nieuwe doelgroepen naar 

het zwembad getrokken worden zoals tijdens een sportdag voor scholen of het geven van 

aquasporten zoals aquajogging.  

Betrokken ondernemers uit Winsum, Tina Lantink en Annemiek Pannekoek hebben tijdens een 

brainstormsessie nog meer leuke activiteiten op papier gezet. Zie bijlage III. 
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Hoofdstuk 5 Inzet van vrijwilligers 
Om de exploitatiekosten te verminderen kan er voor verschillende taken gebruik worden 

gemaakt van de inzet van vrijwilligers. Dit hoofdstuk gaat over de vrijwilligers die taken uitoefenen 

voor de dagelijkse exploitatie van het zwembad, hieronder zullen de taken en opties verder uit 

worden gewerkt. De vrijwilligers in het bestuur van de stichting zijn in een eerder hoofdstuk aan bod 

gekomen.  

Werving 
Vrijwilligers kunnen op vele manieren aangetrokken worden. Het belangrijkste is dat de stichting er 

open voor staat en dat er goede communicatie is met (toekomstige) vrijwilligers. Om de inzet van 

vrijwilligers goed te laten verlopen moeten vrijwilligers altijd aangestuurd worden door een of 

meerdere coördinator(en). Dit kan iemand uit het dagelijks bestuur zijn, maar praktisch is om deze 

aansturing te laten gebeuren door de chef-badmeester of de medewerker die op dat moment aan 

het werk is met de vrijwilliger. 

Voor de communicatie en werving is het belangrijk dat er voor de werving vacatures zijn opgesteld 

waarin specifiek de vrijwilligersfunctie staat omschreven. Dit is een taak voor het nieuwe 

stichtingsbestuur, afhankelijk van de bedrijfsstrategie en invulling van het beleid.  

Er hebben zich al een aantal mensen gemeld bij de gemeente die bereid zijn om vrijwilligerswerk te 

doen. Voorstel is om kort na het vormen van de stichting deze mensen bijeen te brengen om een 

voorstelronde te doen en te kijken of er geschikte en passende vrijwilligersvacatures zijn. Ook kan er 

aandacht voor deze vacatures worden gevraagd tijdens de actie van het Winsumer Glazen Huis, 

aangezien er toch aandacht is voor het zwembad en zo een breed publiek wordt bereikt.  

De vacatures kunnen opengezet worden op de vrijwilligers vacaturebank van Groningen en uiteraard 

kan er de nodige aandacht aan worden besteed in verschillende (sociale) media. 

Taken 
Voor de dagelijkse exploitatie van het zwembad kunnen vrijwilligers op verschillende taken ingezet 

worden. Ook voor de opstart en afsluiting van het seizoen kunnen vrijwilligers ingezet worden. 

Hieronder volgt een uitleg bij de verschillende taken. 

Kassa 

De kassa en kaartverkoop kan geheel of gedeeltelijk worden gedaan door vrijwilligers. De 

kassamedewerker is het eerste aanspreekpunt voor de klant en het gezicht van het zwembad. Omdat 

de kassamedewerker op rustige tijden vaak samen met een toezichthouder de verantwoordelijkheid 

heeft voor de bezoekers is het verstandig deze vrijwilliger een verplichte cursus EHBO en/of 

reanimatie en/of BHV te laten volgen.  

Schoonmaak 

Kleine en dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden kunnen gedaan worden door de kassamedewerker 

of de toezichthouder. Grote schoonmaakklussen kunnen gedaan worden door vrijwilligers, 

bijvoorbeeld het schoonmaken van de omkleed accommodatie. Praktisch betekent dit vaak een uur 

met twee personen per dag. Er kan gekozen worden om dit compleet door vrijwilligers te laten doen, 

maar ook een optie is om naast een betaalde kracht een vrijwilliger te laten schoonmaken.  

Voor aanvang van het seizoen zijn er diverse schoonmaakwerkzaamheden. Zowel de gebouwen, de 

omkleed accommodatie als de bassins, de toezichttoren en de glijbaan moeten schoongemaakt 

worden. Deze werkzaamheden lenen zich uitstekend om gedaan te worden door vrijwilligers. Veel 

zwembaden vullen dit in met een aantal schoonmaakdagen waarop deze schoonmaakklussen met 
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meerdere vrijwilligers tegelijk worden aangepakt. De NL Doet dagen lenen zich hier uitstekend 

voor, deze bestaan altijd uit een vrijdag en een zaterdag eind maart en genieten een landelijke 

bekendheid. Op deze dagen kunnen vaste vrijwilligers helpen, maar ook nieuwe vrijwilligers kunnen 

aangetrokken worden.  

Groen en onderhoud 

Een zwembadterrein vergt nogal wat onderhoud. De ligweide moet wekelijks gemaaid worden, er 

moet klein snoeiwerk verricht worden, het onkruid moet tussen de tegels worden gehaald en voor 

aanvang van het seizoen moet het gehele terrein weer gebruiksklaar worden gemaakt. Dit houdt in 

dat onder andere de perrons schoongespoten moeten worden en ontdaan moeten worden van 

onkruid, de beplanting gesnoeid moet worden etc.  Ook deze taken lenen zich uitstekend voor 

vrijwilligerswerk. De taken voor aanvang van het seizoen kunnen meegenomen worden met de 

schoonmaak voor aanvang van het seizoen en op dezelfde manier georganiseerd worden. De taken 

tijdens het seizoen kunnen gedaan worden door een medewerker tijdens rustige perioden op het 

zwembad, maar kunnen ook gedaan worden door een vrijwilliger.  

Daarnaast is er nog het reguliere onderhoud aan de bassins, de personeelsruimte, de omkleed 

faciliteiten, toiletten en douches, zonnecollectoren op het dak etc. Deze onderhoudswerkzaamheden 

kunnen prima uitgevoerd worden door vrijwilligers. Het is wel wenselijk dat dit gebeurt via een 

onderhoudsplanning, veel van deze klussen zullen uitgevoerd moeten worden in de winterperiode.  

Techniek 

De techniek van het zwembad is een vak apart. Het onderhouden van de machinekamer vergt veel 

tijd en vraagt de nodige kennis. Dit betekent niet dat dit niet gedaan kan worden met vrijwilligers. 

Wel is het advies om altijd één persoon vanuit het bestuur of medewerker (bijvoorbeeld de chef-

badmeester) kennis te laten nemen van de techniek en alles wat daarbij komt kijken zodat de 

vrijwilligers juist aangestuurd kunnen worden en klussen die niet door vrijwilligers gedaan kunnen 

worden uitbesteed worden.  

Nieuwe activiteiten 

Juist met de inzet van vrijwilligers kan ook eens worden gekeken naar de uitbreiding van het 

activiteitenaanbod. Een extra oogje in het zeil houden tijdens activiteiten voor jongeren is 

gemakkelijk ingevuld door een of meerdere ouders die voor die ene activiteit of structureel tijdens 

activiteiten willen helpen. Zo kan er nog meer gestreefd worden naar een kostenneutrale opzet van 

de activiteiten.  

Aan de inkomstenkant kan eens worden gekeken naar een bron buiten het seizoen in de vorm van de 

verkoop van een product. Ideeën vanuit andere zwembaden zijn bijvoorbeeld de verkoop van een 

kalender (gesponsord door ondernemers uit de gemeente Winsum) of paasbroden/Groninger koek. 

Hiervoor is de inzet van vrijwilligers nodig, voordeel is dat deze vrijwilligers zich maar eenmaal per 

jaar hoeven in te zetten en niet structureel waardoor er meer mensen bereid zijn dit te doen.  

Vergoeding 
Om het voor vrijwilligers aantrekkelijk te maken is het mogelijk de vrijwilligers een vergoeding toe te 

kennen. Dit kan in de vorm van een persoonlijk- of gezinsabonnement voor het zwembad, een lunch 

of andere vorm van samenkomen aan het begin of einde van het seizoen of in geld (de 

vrijwilligersvergoeding).  

De vrijwilligersvergoeding mag niet marktconform zijn, anders moet er loonheffing over betaald 

worden. Voor vrijwilligers van 23 jaar of ouder geldt een vergoeding van €4,50 per uur met een 

maximum van €150 in de maand en €1500 in het jaar. Voor vrijwilligers onder de 23 jaar geldt een 
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vergoeding van €2,50 in het uur, €150 in de maand en €1500 in het jaar. Ook zijn hier een aantal 

voorwaarden aan verbonden waaronder het niet bestaan van een fictieve arbeidsovereenkomst, 

bijvoorbeeld omdat doorgaans niet op 2 of meer werkdagen per week wordt gewerkt). 

Aansprakelijkheid 
Vrijwilligers zijn via de gemeente Winsum verzekerd. Het gaat hier om vrijwilligers die in enig 

organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten voor anderen en/of de 

samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Er is geen registratie van 

vrijwilligers. Vrijwilligers zijn via de gemeente verzekerd voor: aansprakelijkheid, ongevallen- & 

persoonlijke eigendommen, bestuurdersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid 

verkeersdeelnemers en rechtsbijstandverzekering.   

Ook vallen de vrijwilligers die op het zwembad aan het werk zijn in opdracht van de stichting onder 

de WA verzekering van de stichting.  

Vrijwilligers zetten zich belangeloos in, maar vrijwillig is niet vrijblijvend. Een contract voor 

vrijwilligers kan duidelijkheid scheppen voor beide partijen. Het is niet verplicht een dergelijk 

contract op te stellen, maar wel wenselijk. 
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Hoofdstuk 6 Onderhoud, techniek en eigendom 
In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het onderhoud, de techniek en de vraag hoe de 

invulling van het groot onderhoud eruit zou moeten komen te zien. Het onderhoud en de techniek 

zullen aan de hand van diverse onderwerpen uitgewerkt worden. 

Machinekamer 
De machinekamer is het hart van het zwembad. Dagelijkse, wekelijkse en periodieke handelingen 

vragen de nodige kennis van de installatie en wet- en regelgeving. Jaren geleden werden deze 

werkzaamheden ondergebracht in de functie van een zwembadmachinist. Tegenwoordig bestaat 

deze functie nauwelijks meer en zal een medewerker deze kennis moeten hebben, in ieder geval van 

de dagelijkse en wekelijkse handelingen. Het in huis hebben van deze kennis is onder andere van 

belang voor de waterzuivering en waterkwaliteitscontrole, welke weer van belang zijn voor de 

veiligheid op het zwembad. Het constateren van afwijkingen is hierbij ook zeker van belang, dit zou 

tenminste een medewerker moeten kunnen. De periodieke handelingen kunnen verricht worden 

door dezelfde medewerker in combinatie met vrijwilligers, maar dit kan ook uitbesteed worden aan 

een bedrijf. Bedrijven als Reinders BV kunnen ingeschakeld worden waar nodig, maar ook kunnen er 

onderhoudscontracten afgesloten worden en kan zelfs alles uit handen worden gegeven. Dit gebeurt 

in het openluchtzwembad van Vledder, zij geven alles uit handen aan Van Dorp Installaties.  

In hoofdstuk 3 is al besproken dat het wenselijk is dat alle medewerkers de basiskennis hebben van 

de machinekamer en waterbehandeling. Dit kan tijdens een in company training, bijvoorbeeld de 

‘training bediening machinekamer’ van SOZON. Een dergelijke training is erg waardevol, zeker gelet 

op wettelijke aansprakelijkheid, veiligheid en kwaliteit van het zwembad. Aan te raden is om hier ook 

vrijwilligers aan te laten deelnemen wanneer een deel van de techniek ondergebracht wordt bij 

vrijwilligers.  

Voor de medewerker die verantwoordelijk is voor alle handelingen is het een optie om de opleiding 

tot zwembadmachinist te volgen, mits de kennis nog niet (volledig) aanwezig is. Deze opleiding kan in 

modules gevolgd worden. De totale kosten voor de opleiding liggen op €2500.00. Maar met de 

nodige basiskennis kunnen sommige modules overgeslagen worden.  

Het is wenselijk dat er een handleiding komt van alle werkzaamheden in de machinekamer inclusief 

een logboek met uitgevoerde werkzaamheden en planning voor het onderhoud. 

Watercontrole en -behandeling 
Aansluitend aan de techniek ligt de taak voor controle van het zwembadwater bij de medewerkers 

aangezien dit hoort bij de dagelijkse exploitatie. Het water moet twee keer per dag gecontroleerd 

worden en medewerkers moeten kunnen constateren of de parameters binnen de norm vallen. Zo 

niet, dan moeten de medewerkers hierop actie kunnen ondernemen. Tijdens de opleiding tot 

Lifeguard komt de waterkwaliteitscontrole ook kort aan bod.  

Naast de dagelijkse controle moet het zwembadwater eens per maand gecontroleerd worden door 

een gecertificeerd bedrijf, gebruikelijk is het om dit door Waterlaboratorium Noord te laten doen. 

Wet- en regelgeving 
Op dit moment wordt alles omtrent het zwembad en de techniek geregeld in de WHVBZ en de 

Arbowet. De WHVBZ zegt wat over de preventie van legionellabesmettingen; hoedanigheid van 

zwem- en badwater; de behandeling van zwem- en badwater; het onderzoek van zwem- en 

badwater; toiletten, douches, voorzieningen ten behoeve van reinheid, berging van kleding; diepte 

van het zwem- en badwater, aanduiding daarvan en technische voorzieningen en voorzieningen met 
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betrekking tot het zich te water begeven. Kort gezegd zijn er duidelijk eisen waaraan de 

technische installatie moet voldoen, waarden waarbinnen de metingen van het zwem- en 

badwater moeten vallen en ook hoe je aan die eisen moet voldoen. Daarbij zijn er 

analysevoorschriften opgesteld en is er bijvoorbeeld bepaald hoe groot de rondpompcapaciteit moet 

zijn. 

De WHVBZ gaat in deze hoedanigheid verdwijnen. In 2013 was er al sprake van nieuwe wetgeving op 

het gebied van zwembaden, dit zou de nieuwe zwemwaterwet gaan heten. De invoering van deze 

nieuwe wetgeving is steeds uitgesteld en uiteindelijk niet doorgegaan. Nu is het de bedoeling dat de 

huidige WHVBZ opgaat in de nieuwe omgevingswet. De invoering van de omgevingswet staat 

gepland voor 2018. Tot dan moet de WHVBZ aangehouden worden. 

Verwacht wordt dat het belangrijkste verschil tussen de WHVBZ en bijbehorende BHVBZ en de 

nieuwe omgevingswet zal zijn dat in de omgevingswet een actualisering van de kwaliteitsparameters 

komt te staan en dat middelvoorschriften vervangen worden door doelvoorschriften. In de praktijk 

betekent dit een aanscherping van de standaardeisen met betrekking tot de waterkwaliteit. 

Voorbeeld is de waarde van het maximaal gebonden chloor, deze zal naar verwachting van 1,0 mg/l 

naar 0,5 mg/l gaan. In de huidige wetgeving staat precies omschreven welke maatregelen moeten 

worden genomen om hieraan te voldoen, bijvoorbeeld een minimale rondpomp- en filtercapaciteit. 

Verwachting is dat in de nieuwe omgevingswet alleen de verplichte parameters worden omschreven 

en niet meer verplicht wordt hoe hieraan voldaan moet worden. Dit wordt een verantwoordelijkheid 

van de stichting. In de praktijk zal dit voor een openluchtbad weinig problemen opleveren.  

Nog een wijziging in de wetgeving heeft plaatsgevonden in de BRL-K903/08. Deze norm is al in 

werking getreden en heeft een overgangstermijn tot 2023. Alle aanpassingen die worden gedaan aan 

de chemicaliën opslag en/of chemicaliën transport moeten voldoen aan de BRL-K903/08. Uiteindelijk 

moet de gehele installatie in 2023 voldoen aan de NRL-K903/08. Omdat zwembad de Hoge Vier de 

waterzuivering regelt middels zoutelektrolyse verwacht ik geen aanpassingen ten behoeve van de 

nieuwe BRL. Echter is navraag bij Van den Heuvel Watertechnologie BV, die ook het onderhoud van 

de huidige zoutelektrolyse uitvoeren, nodig om dit uit te sluiten.   

Zwembad seizoens- en winterklaar maken 
Voorafgaand aan het seizoen en na het seizoen zal het zwembad klaar moeten worden gemaakt voor 

respectievelijk de zomer en de winter. In bijlage V staat een eerder uitgebracht advies.  

In het bestand waarop het uitgebrachte advies gebaseerd is staat 159,25 uur aan onderhoud voor in 

het najaar, dit is een redelijke inschatting. Voor direct na het zwemseizoen kan nog toegevoegd 

worden: afdekdekens schoonspuiten, 1 eenheid a 6 uur. Normaliter kunnen de werkzaamheden 

direct na het seizoen gedaan worden door de chef van 1 september tot 1 oktober. De chef-

badmeester is normaliter 167,2 uur per maand in dienst bij een dienstverband van 38 uur. Bij sluiting 

van het zwembad per 1 september kunnen al deze uren dus gedaan worden door de chef-

badmeester. Bij een latere sluiting, bijvoorbeeld in de tweede week van september kunnen een deel 

van de werkzaamheden ook door vrijwilligers gedaan worden. Het is ten zeerste aan te raden ook 

voor deze klussen vrijwilligers te trekken.  

In ditzelfde bestand staat een aantal uren voor het winteronderhoud en het seizoensklaar maken van 

het zwembad. Hiervoor is 415 uur in totaal opgenomen. Dit is inclusief 16 uur voor het leegpompen 

van de bassins en 160 uur voor het schoonmaken van de bassins. Deze werkzaamheden zullen door 

meerdere personen gedaan moeten worden. Veel hiervan kan tijdens de eerder genoemde NL Doet 

dagen gedaan worden.  
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Het specifieke winteronderhoud, bijvoorbeeld de achterwacht bij vandalisme en de periodieke 

controle van de vuilwaterpomp zal idealiter gedaan moeten worden door een vrijwilliger of een 

bestuurslid. Hierbij volstaat een frequentie van eens per week een half uur. 

Mogelijke bezuinigingen 
Om te bezuinigen zijn er vele opties mogelijk op het gebied van techniek. Hieronder worden een paar 

voorbeelden genoemd. 

Bij de plannen voor het gebied Winsum-West is duurzaamheid een belangrijke pijler. Voor het 

zwembad wordt er gesproken van de eventuele komst van een houtkachel. Hiermee kan een grote 

besparing worden behaald op het budget voor aardgas.  

Veelgenoemd is het tegelwerk in de bassins dat in de winterperiode vaak stuk gaat en gerepareerd 

moet worden. Op termijn zou er gedacht kunnen worden aan het vervangen van het tegelwerk door 

polyester of een coating. Hierdoor is er minder winteronderhoud en ook minder risico bij ijsvorming 

in het zwembad.  

Een gemakkelijke aanpassing waar op elektriciteit mee bezuinigd kan worden is het plaatsen van 

frequentieregelaars op de circulatiepompen. Hiermee kunnen de pompen buiten openingstijden op 

60% van de reguliere capaciteit draaien en bespaard dit meteen aanzienlijk. Deze frequentieregelaars 

kunnen geleverd en gemonteerd worden door Reinders BV, het bedrijf dat ook de circulatiepompen 

heeft geleverd en geplaatst. 

Een andere besparingsoptie is het aanboren van grondwater en dit gebruiken voor zwemwater of 

water voor het gebruik van toiletten en douches. Dit bespaart direct op het eigen waterverbruik. Het 

bedrijf Remon uit Marum is hierin gespecialiseerd. 

Het plaatsen van zonnepanelen, naast de zonnecollectoren op het dak van de gebouwen, zou een 

besparing in het stroomverbruik opleveren en is een goede optie bij het investeren in een duurzame 

oplossing. Dit is misschien niet direct terug te zien in de dagelijkse exploitatie, maar kan de jaarlijkse 

begroting wel structureel omlaag halen. 

Eigendom 
Sinds 1996 huurde de stichting het zwembad van de gemeente voor een bedrag van €17521 excl. 

BTW. De stichting ontving ieder jaar ook een exploitatiesubsidie. Het eigenarenonderhoud was in de 

oude constructie voor de gemeente en het gebruikersonderhoud voor de stichting. 

De vraag welke positie de gemeente bij het vormen van de nieuwe stichting moet innemen is lastig. 

De oude constructie kan aangehouden worden of het complete eigendom kan bij de stichting 

neergelegd worden inclusief het eigenarenonderhoud. 

Voordelen eigendom bij de stichting: 

- De stichting kan veel werkzaamheden laten doen door vrijwilligers en bespaart daarmee de 

soms onnodig hoge kosten van een bedrijf inhuren 

- De stichting hoeft geen huur te betalen aan de gemeente 

- De stichting kan voor investeringen gemakkelijker aankloppen bij fondsen, zoals bijvoorbeeld 

het leefbaarheidsfonds van de Rabobank of het Oranjefonds 

- Ook kan de stichting gemakkelijker acties opzetten binnen de gemeenschap voor het ophalen 

van geld voor een bepaalde investering 

- Er is geen onduidelijkheid over eigenaren- en huurdersonderhoud 
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- De stichting is zelf verantwoordelijk voor het complete onderhoudsplan, financiering 

van incidenteel groot onderhoud moet eerst volledig uitgewerkt worden en met een 

kostenraming kan geld aangevraagd worden bij de gemeente 

- De stichting kan samenwerkingsverbanden aangaan en zo producten/diensten goedkoper 

inkopen 

Nadelen eigendom bij de stichting: 

- Regulier onderhoud kan betaald worden uit de reserve die ontstaat door het wegvallen van 

de huur, maar incidenteel groot onderhoud kan de stichting niet zelf financieren. Hiervoor zal 

de gemeente altijd garant moeten blijven staan 

- Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de contacten van de gemeente, waardoor kosten 

bij derden misschien hoger uitvallen 

- Het is voor de stichting meer werk om ook het eigenarenonderhoud erbij te organiseren. 

Ook is de vraag bij beide constructies welke invloed het heeft op de subsidie. Kan de subsidie gelijk 

blijven wanneer het eigendom en dus het onderhoud voor rekening van de stichting komt. Is het 

opheffen van de huursom genoeg om het onderhoud te kunnen bekostigen. Daarbij zal de gemeente 

altijd een rol blijven spelen bij incidenteel groot onderhoud, dit kan een stichting nooit alleen uit 

eigen reserves betalen. Bij de meeste stichtingen met de constructie dat het eigendom bij de 

stichting ligt, wordt iedere 5 jaar gekeken naar financiering voor groot onderhoud van de gemeente. 

Gedacht moet worden aan de renovatie van gebouwen, de bassins en machinekamer.  

Op dit moment is de staat van onderhoud van de machinekamer uitstekend. Voor het tegelwerk in 

de bassins is onder het kopje mogelijke bezuinigingen een optie benoemd. Van de onderhoudsstaat 

van de gebouwen kan in deze rapportage geen inschatting worden gemaakt.  

Er lijkt meer voordeel te halen uit een constructie waarbij het eigendom bij de stichting komt te 

liggen. Uiteindelijk zullen de nieuwe bestuursleden hier ook hun voorkeur over moeten uitspreken. 

Het eigendom brengt extra administratie, kennis en tijd met zich mee.  
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Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit organogram is een van de opties voor het opzetten van een organisatie. De grijs gekleurde 

vlakken zijn vrijwilligersfuncties en de blauw gekleurde vlakken zijn (deels) betaalde functies. 

* De boekhouder is optioneel, deze taken kunnen ook uitgevoerd worden door het dagelijks bestuur 

zelf met als controlefactor het algemeen bestuur.  

Algemeen bestuur 

Dagelijks bestuur 

Chef-badmeester Boekhouder* Commissies 

Vrijwilligers 

Lesgevers/ 

Toezicht-

houders 

Kassa 

medewerkers 

Operationeel 

Tactisch 

Strategisch 
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Bijlage I  Artikel 25 uit de WHVBZ 
 

WHVBZ Artikel 25, lid 1 

In de badinrichting wordt gedurende de openstelling in voldoende mate toezicht uitgeoefend. 

Nota van toelichting Besluit van 6 oktober 1984, artikel 25: 

In dit artikel doelt "in voldoende mate" zowel op het aantal toezichthoudende personen als op de 

vereiste vaardigheid waarover deze personen dienen te beschikken.  

Wat het aantal betreft houdt dit doorgaans in dat bij ieder bassin door ten minste één persoon 

toezicht wordt uitgeoefend. Bij grote drukte of wanneer een springplank in gebruik is, zullen over het 

algemeen meerdere personeelsleden nodig zijn. 

In bepaalde omstandigheden zal het echter ook aanvaardbaar kunnen zijn dat het toezicht niet 

voortdurend doch met onderbrekingen wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het bad door slechts 

een paar zwemmers in gebruik is en vaststaat dat deze de zwemkunst machtig zijn. 

Ingeval voor het publiek toegankelijke zweminrichtingen op bepaalde uren of dagen uitsluitend 

toegankelijk zijn voor bepaalde categorieën van personen, bijvoorbeeld schoolzwemmers of leden 

van verenigingen, is het aanvaardbaar dat op die tijdstippen het toezicht wordt uitgeoefend door bij 

voorbeeld de gymnastiekonderwijzer of een lid van de vereniging. 

Wat de vaardigheid van de toezichthoudende personen betreft betekent "in voldoende mate" dat 

indien gezwommen wordt in een bassin dat dieper is dan 1.40 meter, ten minste één van de 

toezichthouders dient te beschikken over de vaardigheid van het "reddend zwemmen". (N.B. hier 

wordt bedoeld "zwemmend redden")  

Voorts is het van belang dat in de zweminrichting een persoon aanwezig is die in het bezit is van een 

geldig EHBO-diploma en dat voorts ook tenminste een verbandtrommel aanwezig is alsmede een 

ruimte waar eerste hulp bij ongelukken kan worden verleend. (N.B. zie ook nadere toelichting vanuit 

de werkgroep). 

Nota van toelichting wijzigingsbesluit 8 januari 1990, artikel 25: 

Wat betreft de zweminrichtingen die slechts gedurende bepaalde uren voor het publiek toegankelijk 

zijn geldt de eis van voldoende toezicht slechts onverkort gedurende die uren. Gedurende de uren 

dat zij niet voor het publiek zijn opengesteld geldt de eis van voldoende toezicht slechts voor bassins 

die dieper zijn dan 1.40 meter.  

Wat betreft dit toezicht kan voorts nog worden gewezen op het nut van hoge stoelen (umpire-

stoelen) waarmee in geval van grote drukte een goed overzicht kan worden verkregen. Bij de wat 

oudere baden komt het wel voor dat deze - geheel of voor een deel - een diepte hebben van 1.50 

meter. In gevallen dat het slechts tegen hoge kosten mogelijk is om dit te wijzigen in 1.40 meter, kan 

het - mede afhankelijk van andere omstandigheden zoals het bodemverloop - aanvaardbaar zijn dat 

gedeputeerde staten tot het moment van een eventuele renovatie ontheffing verlenen van de eis 

van voldoende toezicht. 

Nota van toelichting wijzigingsbesluit 8 januari 1990, de doelstellingen en werkingssfeer van het 

besluit: 

Anders dan bij de voor het publiek toegankelijke baden ontbreekt bij de onderhavige categorie 

baden veelal het toezicht, doch bezoekers verwachten dit in de regel ook niet. Zo zullen ouders van 
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kleine kinderen die nog niet kunnen zwemmen, deze kinderen doorgaans begeleiden. Gezien dit 

verschil in verwachtingspatroon enerzijds en de met het toezicht gemoeide kosten anderzijds, is 

besloten om bij ondiepe bassins geen toezicht voor te schrijven. Dit sluit ook aan bij de praktijk en 

komt voorts overeen met richtlijnen van de VNG en de adviezen van het voormalige Adviesorgaan 

voor bad - en zweminrichtingen.  

Bij een diepte van 1.40 meter kan een volwassene met een gemiddelde lengte nog staan. Het is 

daarbij wel wenselijk dat de zwemmers duidelijk wordt gemaakt dat er geen toezicht wordt 

uitgeoefend. 

Nadere toelichting van het IPO-Deskundigenberaad zwemwater 

Toetsing van het toezicht:  

De verantwoordelijkheid voor het juist inschatten van het benodigde aantal toezichthouders op enig 

moment is de verantwoordelijkheid van de houder. De provincie toetst in het kader van de 

toezichthoudende taak of de houder voldoende invulling geeft aan deze verantwoordelijkheid. Deze 

toetsing gebeurt op hoofdlijnen, omdat de provincie anders op de stoel van de houder gaat zitten en 

de verantwoordelijkheid (gedeeltelijk) gaat overnemen. Dit betekent, dat goed afgewogen moet 

worden hoever een dergelijke toetsing moet gaan. 

Vorenstaande geeft aan dat de houder, om aan deze verantwoordelijkheid invulling te geven, een 

zogenaamd toezichtplan zou moeten opstellen waarin deze aspecten worden verwoord. Zoals de 

toelichting op artikel 25 lid 1 van het BHVZ ook aangeeft, doelt "in voldoende mate "zowel op aantal 

toezichthouders als op de vereiste vaardigheden. 

Doorgaans moet er bij ieder bassin een toezichthouder aanwezig zijn. Deze persoon mag naast het 

houden van toezicht geen andere taken verrichten. Daarnaast dient er voor gezorgd te zijn dat ook in 

geval van een calamiteit (bijvoorbeeld het verlenen van Eerste Hulp) het toezicht (in het overige deel 

van de badinrichting) gewaarborgd blijft. De houder dient te beoordelen welke (combinatie van) 

bassins door één toezichthouder overzien kunnen worden en op welke momenten dat dit wel en 

wannneer dit niet kan. Deze inschatting is dus niet alleen afhankelijk van het aantal en het soort 

bezoekers maar van de overzichtelijkheid van de totale situatie binnen de badinrichting!  

Afhankelijk van het aantal bezoekers, moet de houder bepalen hoeveel toezichthouders op enig 

moment extra noodzakelijk zijn. 

De houder kan zich en moet zich baseren op ervaringsgegevens en verwachtingspatroon. Welk type 

bezoeker is er op bepaalde momenten binnen de badinrichting en welk type activiteit is er gaande. 

Bij het type bezoeker wordt gedoeld op de leeftijd, de fysieke gesteldheid, de verstandelijke 

vermogens, de vaardigheden, het sociale niveau en de bekendheid met de situatie. De houder heeft 

ook de mogelijkheid om op enig moment gegeven het aantal toezichthouders dat beschikbaar is, het 

aantal (gelijktijdig toe te laten) bezoekers te beperken.  

De provincie volstaat met een globale toetsing van het toezichtplan, het minimum niveau van 

toezicht en de garanties die er zijn om meer toezicht in te zetten bij onder meer calamiteiten en 

grote drukte. Een gedetailleerde toetsing van een toezichtplan waarbij een oordeel gegeven wordt 

over de mate van toezicht op enig moment kan dan ook niet plaatsvinden. Wel kan de provincie 

constateren dat het toezicht goed geregeld is in een toezichtplan of een toezichtrooster en 

constateren dat het vereiste minimumniveau hierin gegarandeerd wordt. 

De houder is er verantwoordelijk voor om zich er zeker van te stellen dat de toezichthouders 

daadwerkelijk over de vereiste vaardigheden beschikken. In die zin zou volstaan kunnen worden met 

toezichthouders die over aantoonbare vaardigheden beschikken die voor de specifieke situatie (de 

badinrichting) vereist zijn. De houder dient schriftelijk aan te kunnen tonen dat de toezichthouders 
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over de vereiste vaardigheden beschikken. Het ligt voor de hand dat deze documenten 

onderdeel uitmaken van het toezichtplan. 

Richtlijnen voor het opstellen van een toezichtplan:  

Voor het opstellen van een toezichtplan kan een houder ter ondersteuning en ter toetsing de 

richtlijnen raadplegen zoals deze in dit werkboek zijn opgenomen. De provincie kan in het kader van 

het toezicht naar deze richtlijnen verwijzen zonder hier zelf bij de toetsing gebruik van te maken in 

de zin van het berekenen van het aantal toezichthouders dat op enig moment vereist is. 

Er zijn in de markt modellen van toezichtplannen voorhanden. Een toezichtplan dient te worden 

opgesteld voor de specifieke situatie van de badinrichting en kan niet worden overgenomen van een 

andere badinrichting. Voorts dient de houder er zorg voor te dragen dat de toezichthouders goed op 

de hoogte zijn van het toezichtsplan en hier in de praktijk naar handelen. 

Kwantitatief 

De toezichthouder moet het gehele bassin kunnen overzien en moet zich bij voorkeur rondom het 

bassin bewegen. 

Als vervanging van de toezichthouder of vermindering van het aantal toezichthouders, is het gebruik 

van camera's of drenkelingendetectie NIET toegestaan, wel als aanvulling hierop. 

Het houden van toezicht met onderbrekingen is slechts in bepaalde omstandigheden aanvaardbaar. 

Bijvoorbeeld wanneer het bad door maar een paar zwemmers in gebruik is en onmiskenbaar is 

vastgesteld dat deze bovendien de zwemkunst machtig zijn. 

Bij verhuur van een of meerdere bassins aan verenigingen, voor feestjes of bij schoolzwemmen kan 

het toezicht geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan externe personen (die dan zelf wel over 

voldoende kwalificaties dienen te beschikken. De houder dient het overdragen van het toezicht 

schriftelijk vast te leggen. Het ministerie van VWS heeft specifiek voor schoolzwemmen een protocol 

opgesteld. 

Er wordt van uitgegaan dat er per bassin ten minste één toezichthouder aanwezig is. Dit houdt in de 

meeste gevallen in dat er tevens een plaatsvervanger dient te zijn, zodat ook bij een tijdelijke 

afwezigheid van de toezichthouder (koffie- of lunch pauze, sanitaire stop, verrichten van Eerste Hulp 

etc.) diens taken kunnen worden overgenomen. 

Indien er meerdere bassins in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen en deze goed kunnen 

worden overzien kan volstaan worden met minder toezichthouders (mits de aantallen bezoekers dit 

toelaten) 

Bij topdrukte is ook extra toezicht vereist t.b.v. de kleedruimten, sanitaire ruimten en (indien 

aanwezig) de zonneweide. 

Extra toezicht kan noodzakelijk zijn bij: 

bezoek van groepen jeugdigen in de leeftijd van ca. 6-18 jaar (bijvoorbeeld kinderpartijtjes). 

aanwezigheid van rumoerige, baldadige of ongezeglijke bezoekers. 

bezoekers met medische problemen zoals oog- en oorafwijkingen, epilepsie, gebruikers van zware 

medicijnen, verstandelijk gehandicapten en minder validen. 

bezoekers die de Nederlandse taal in woord en/of geschrift niet beheersen, zoals bijvoorbeeld 

asielzoekers en allochtonen. 
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bezoekers die het zwembad niet kennen. 

golfslagbaden, springkuilen, bassins met een sterk diepteverloop over korte afstand. 

gebruik van duikplanken, glijbaan, wildwaterbaan etc. 

inval van tegenlicht, welke schittering van het wateroppervlak veroorzaakt. 

de aanwezigheid van vaste of drijvende speelelementen. 

meegebrachte drijfmiddelen. 

 

Kwalitatief 

Er moet doeltreffend Eerste Hulp verleend kunnen worden. De noodzakelijke voorzieningen (o.a. 

verbandtrommel) dienen aanwezig te zijn. 

Minimaal één van de toezichthouders (of een andere medewerker binnen de badinrichting die snel 

ter plaatse kan zijn)dient in het bezit te zijn van een geldig diploma Eerste Hulp (Oranje Kruis) of 

gelijkwaardig diploma. (Zie ook de uiteenzetting verderop in deze tekst). 

Minimaal één van de toezichthouders dient in het bezit te zijn van een geldig reanimatie diploma. 

Ten minste één van de aanwezige toezichthouders moet beschikken over bewezen vaardigheid op 

het gebied van zwemmend redden (indien bassins/waterdiepte > 1.40 meter). 

Het is noodzakelijk dat de toezichthouders op gezette tijden een conditietest en vaardigheidstest 

afleggen. 

Er moeten ook anderszins voldoende reddingsmaterialen en andere voorzieningen, zoals 

bijvoorbeeld een telefoonaansluiting, aanwezig zijn welke een doelmatige hulpverlening bij 

ongevallen mogelijk moet maken. 

De toezichthouder dient een natuurlijk overwicht op de bezoeker te hebben. Aangenomen mag 

worden dat personen beneden de 18 jaar hierover niet beschikken en dat personen van 18-21 jaar bij 

voorkeur niet alleen, doch uitsluitend in aanwezigheid van één of meer andere toezichthouders 

kunnen functioneren. 

Het toezicht kan in de regel niet met andere werkzaamheden worden gecombineerd. 

Regelmatige afwisseling van de situatie waaronder toezicht wordt gehouden, alsmede het invoegen 

van korte pauzes, is noodzakelijk (ARBO). 

Het opstellen van een ontruimings- of noodplan dat in werking treedt bij het optreden van 

calamiteiten in de zwemgelegenheid (brand, ontstaan chloorgas etc.) kan eveneens worden 

begrepen onder de term "een voorziening welke doelmatige hulpverlening mogelijk maakt". Bij een 

ernstige calamiteit dient de (toezichts)houder alle betrokken toezichthoudende instanties zo spoedig 

mogelijk op de hoogte te stellen van de calamiteit 

 

In aanhangsel 3 staat meer informatie over de opzet van een toezichtsplan, calamiteitenplan, 

ongevallenregistratie en verhuur. zie dus Aanhangsel 3: Opzet toezichtsplan, calamiteitenplan, 

ongevallenregistratie en verhuur. 

De eisen gesteld aan de vaardigheid van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken 
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In de toelichting op artikel 25 wordt ten aanzien van de vaardigheid van het verlenen van Eerste 

Hulp het "Eenheidsdiploma EHBO" vermeld. Het Oranje Kruis heeft echter aangegeven dat 

voortaan de term Eerste Hulp zal worden toegepast en heeft tevens het bestaande diploma EHBO, 

niet alleen in naamgeving maar ook inhoudelijk gewijzigd in het diploma Eerste Hulp. In de praktijk 

moet dus worden gerefereerd aan het "Diploma Eerste Hulp"van het Oranje Kruis. Ten aanzien van 

de vergelijkbaarheid met andere opleidingen Eerste Hulp met het opleidingsniveau van het Oranje 

Kruis nog het volgende: 

Voor de veiligheid van de bezoekers aan de badinrichting, is het van belang dat er snel een 

medewerker van de betreffende (bad)inrichting ter plaatse is die de vaardigheid beheerst om eerste 

hulp te verlenen indien zich een ongeluk voordoet. Welke diploma of training aan deze vaardigheid 

ten grondslag ligt, is op zich niet relevant mits de vaardigheid van voldoende niveau is en er garanties 

zijn ingebouwd dat de vaardigheid op niveau blijft. Aangezien de houder verantwoordelijk is voor het 

voldoen aan de wettelijke verplichting tot het houden van voldoende toezicht, dient de houder er 

zich zeker van te stellen dat er tijdens de openingsuren te allen tijde een medewerker aanwezig is die 

over de vaardigheid van het verlenen van de eerste hulp bij ongelukken beschikt. Aangezien de 

toezichthouder dit op enig moment moet kunnen controleren en omdat het bij een (civiele) 

juridische procedure kan spelen, is het noodzakelijk dat de houder een en ander (schriftelijk) aan kan 

tonen. Bij voorkeur dient de documentatie waaruit blijkt dat de vereiste vaardigheid aanwezig is bij 

de medewerker(s), bewaard te worden bij, dan wel onderdeel uit te maken van, een toezichtplan. 

Ten aanzien van het kwaliteitsniveau dat wordt gesteld aan de vaardigheid van het verlenen van 

eerste hulp bij ongelukken, kan worden gesteld dat dit minimaal vergelijkbaar moet zijn met het 

niveau van het diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis (voorheen EHBO diploma) waarover ook in 

de nota van toelichting van het Bhvbz wordt gesproken. Een schriftelijke verklaring van een terzake 

deskundige instantie, waaruit blijkt het met goed gevolg afleggen van een examen of een toets van 

de betreffende training of cursus, minimaal vergelijkbaar is met het diploma Eerste Hulp van het 

Oranje Kruis, kan daartoe dienen. Hierbij dient aandacht te worden gegeven aan het niveau van het 

gehele (les)pakket, inclusief het niveau en de frequentie van bijscholingen en de registratie daarvan. 

Juridische relatie houders badinrichtingen en "dumpkinderen" als bezoekers  

Hoe moeten houders van badinrichtingen omgaan met kinderen, die zonder toezicht van hun ouders 

(dumpkinderen) worden achtergelaten, als bezoekers in zwembaden. In juridische zin gaat het om 

een publiekrechtelijk spoor (1. Whvbz) en een privaatrechtelijk spoor (Boek 2 Burgerlijk Wetboek). 

1 Whvbz  

Artikel 25 Whvbz eist voldoende toezicht door de houder van de badinrichting). Omdat in de 

inrichting geen ander toezicht (ouders) aanwezig is, is de houder van de badinrichting binnen de 

inrichting volledig verantwoordelijk voor deze, soms lastige kinderen. (Dit geldt niet voor de aanen 

afvoer van buiten de inrichting). Het lijkt dus zaak, dat de houder van de badinrichting dit 

privaatrechtelijk aangaande deze bezoekers goed schriftelijk regelt, om deze wettelijke verplichting 

jegens de provincie te kunnen nakomen. Door de provincie moet worden gestimuleerd, dat de 

houder van de badinrichting de toegang aan deze groep bezoekers goed schriftelijk regelt als 

aangegeven onder 2. Zolang dit niet het geval is, kan aangaande deze groep bezoekers in ieder geval 

niet worden gesproken van voldoende (geregeld) toezicht als bedoeld in de Whvbz en bijbehorende 

jurisprudentie. 

2 BW  

Omdat ook deze bezoekers toegang dienen te betalen, komt een toegangsovereenkomst tussen de 

badinrichting en deze bezoekers tot stand, die volgens het BW kan worden ingekaderd door 

algemene voorwaarden, die echter wel tevoren bekend moeten kunnen zijn (dus in te zien). Op het 
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kassabewijs of anderszins moet hiernaar worden verwezen. Gezien het voorgaande lijkt het 

wenselijk hierin met name te regelen: 

of toegang wordt verleend (eis kan zijn minderjarige kinderen tot bepaalde leeftijd alleen onder 

begeleiding) 

 

Stroboscooplampen verbieden.  

Het verbieden van stroboscooplampen voorkomt eventuele verdrinkingsgevallen, veroorzaakt door 

het gebruik van deze lampen. Daarnaast kan bij het toepassen van stroboscooplampen als 

(gedeeltelijke) verlichting geen sprake zijn van een goed toezicht, omdat de lichtflitsen en gestreepte 

patronen met kleuren en snelle flitsen het zicht beperken. De ogen, als instrumenten bij het toezicht, 

kunnen in een dergelijke omgeving niet naar behoren functioneren, waardoor goed toezicht niet 

mogelijk is. Dit effect wordt nog versterkt bij het zogenaamde discozwemmen, waarbij veel mensen 

op een beperkte ruimte in het bad samenscholen. In combinatie met dergelijke lampen is er geen 

zicht op de individuele personen mogelijk. 

Het blijkt dat snelle kleuren, lichtflitsen en gestreepte patronen van stroboscooplampen, vooral bij 

jonge kinderen die aanleg hebben voor deze ziekte en extra gevoelig zijn, epileptische aanvallen 

kunnen optreden. Aanvallen van epilepsie treden vaak voor het eerst op bij jonge kinderen van 

ongeveer 10 jaar. Het kind heeft last van korte, heftige schokken en toont afwezig gedrag. Soms 

treedt bewusteloosheid op. Bij een eerste keer wordt vaak niet onmiddellijk onderkend om welke 

ziekte het gaat. Medicijnen zijn ter plaatse veelal niet direct voor handen. Vaak ontstaat er ook een 

paniekreactie. Vindt een aanval van epilepsie voor de eerste keer plaats in het zwembad dan kan dit 

desastreuze gevolgen hebben. Het kan zelfs leiden tot verdrinking. 

Wettelijke overgangstermijn 

niet van toepassing 

Laatste bijstelling: 13-05-2008 
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Bijlage II  Artikel 27 en 28 uit de cao zwembaden 
 

ARTIKEL 27 MINIMALE OPLEIDINGSEISEN  

Minimale opleidingseis zwemlesgevende werknemers: 

 werknemers die belast zijn met zwemles geven moeten in het bezit zijn van een diploma op het 

gebied van zwemonderwijs, toezicht houden, zwemmend redden en EHBO.  

Minimale opleidingseis toezichthoudende werknemers: 

 werknemers die belast zijn met toezicht moeten in het bezit zijn van een diploma op het gebied van 

toezicht houden, zwemmend redden en EHBO.  

ARTIKEL 28 VRIJWILLIGERS  

Toelichting  

Cao-partijen zijn van mening dat voor zwembaden vanuit hun maatschappelijk relevantie, de relatie 

met lokale overheden en de verankering in de lokale samenleving de inzet van vrijwilligers wenselijk 

en onontbeerlijk is. Binnen de kaders zoals hieronder in lid 1 tot en met 4 geformuleerd zal daar dan 

ook ruimte voor moeten zijn. Indien als gevolg van wensen van een opdrachtgever (i.c. gemeente) 

niet kan worden voldaan aan deze kaders dan zullen werkgever en werknemers (i.c. vakbond en/of 

OR), zoveel als mogelijk gezamenlijk, met de opdrachtgever in overleg treden met als doel hetgeen 

cao-partijen in lid 1 tot en met 4 zijn overeengekomen te realiseren. Daarbij zullen zij rekening 

houden met de mogelijkheid dat de inzet van vrijwilligers ook kan bijdragen aan het behoud van 

werkgelegenheid.  

1. Inzet vrijwilligers  

In een organisatie die valt onder de werkingssfeer van deze cao vormt de inzet van vrijwilligers een 

aanvulling op de professionele organisatie. Vrijwilligers kunnen niet het werk van werknemers die 

belast zijn met zwemles geven en/of werknemers die belast zijn met toezicht houden vervullen en 

waarvoor de opleidingseisen gelden als genoemd in artikel 27.  

2. Supervisie vrijwilligers  

De inzet van vrijwilligers gebeurt onder supervisie en met ondersteuning van de professionele 

organisatie.  

3. Rol medezeggenschap  

Met inachtneming van de WOR overlegt de werkgever met de 

ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging over het vrijwilligersbeleid en over welk deel van 

de dienstverlening door vrijwilligers uitgevoerd kan worden. Dit wordt jaarlijks geëvalueerd met de 

ondernemingsraad/personeelsvertegenwoordiging.  

4. Toegewezen medewerkers  

Het gestelde in de leden 1 tot en met 3 geldt ook voor de inzet van medewerkers die zijn toegewezen 

door de overheid of opdrachtgever. 
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Bijlage III  Brainstormsessie lokale ondernemers 
Omdat in dit document erg veel creatieve en goed uitwerkbare ideeën staan is deze bijdrage 

toegevoegd aan dit rapport. 

Uitkomst brainstormochtend Tina Lantink en Annemiek Pannekoek 

Sportieve activiteiten/ cursussen 

* Kanocursus. Deze werden in het verleden ook gegeven in het zwembad. Dit is een activiteit die ook 

in samenwerking met camping Marenland gegeven zou kunnen worden. 

* Aqua gym/ aquajogging. Dit kan een uitbreiding zijn van het aanbod van één van de lokale 

sportscholen. 

* Duikcursus. Dit werd in het verleden ook gegeven in het zwembad 

* Zwemvierdaagse 

* Sportdag aan het eind van het schooljaar voor de basisscholen 

* Dauwzwemmen 

* Organiseer een triatlon. Het gebied rondom Winsum is prachtig en leent zich uitstekend voor een 

dergelijke activiteit. Dit kan gerealiseerd worden samen met bijvoorbeeld Artemis of een lokale/ 

regionale fietsclub. In aanloop naar de triatlon zouden (tegen betaling) gerichte trainingen 

georganiseerd kunnen worden. 

* Organiseer een obstakel run. Het zwembad zal hierin het beginpunt zijn en eventueel het punt 

waar men gebruik kan maken van de kleedruimtes/ douches. Het zwembad en de zonneweide 

zouden voorzien kunnen worden van obstakels en vervolgens leent het Reitdiepdal zich goed voor 

natuurlijke obstakels als weilanden, sloten, hekken, etc. Wellicht kan Scouting Vinchem en wederom 

Artemis hier iets in betekenen 

* Wipe out spel (afbeelding 1) Mede organiseren met Promotie Winsum 

* Auto te water cursus. Wat te doen wanneer je met je auto te water raakt? 

Activiteiten 

* In de meivakantie opblaasattributen voor kinderen in het diepe bad. (afbeelding 2) 

* Een schuimparty. Voor jeugd van 10-16 jaar is het best lastig iets te organiseren. Zij vallen met de 

activiteiten die georganiseerd worden net tussen het wal en het schip. Eens per maand in het 

openingsseizoen een schuimparty zou deze groep iets kunnen bieden. Dit kan georganiseerd worden 

op de zonneweide ism de kiosk 

* Vakantie vervangende activiteiten. Activiteiten voor de kinderen die niet op vakantie gaan/ kunnen. 

* Een speelveld à la Knoll’ntoen Godlinze of bij Waddengenot in Pieterburen (afbeeldingen 3 & 4). 

Met springkussen, skelterbaan, watertafel, zandbak, speeltoestellen). Een deel van de zonneweide 

gebruiken óf het gras achter het hek (voorheen DWA clubgebouw) voor deze speelweide. Van hieruit 

een toegang maken tot de kiosk (niet tot het zwembad). Dit kan een groot deel van het jaar, zo niet 

het hele jaar door gebruikt worden. 

Samenwerkingen: 
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* Samenwerking met camping Marenland. Gasten kunnen een entreebewijs kopen voor een 

bepaalde periode, samenwerking tav de kanocursus. 

* Samenwerking met NOVO, asielzoekers voor het onderhoud en de schoonmaak van het zwembad 

en alles er omheen. 

* Promotie Winsum 

* Sportverenigingen 

Overige: 

* Andere prijsopbouw entreekaartjes/ abonnementen. 

* Donateurs werven (werkt alleen wanneer de entreekaartjes/ abonnementen goedkoper zullen 

worden) 

* ‘kijkkaartjes’ aanbieden voor mensen die toezicht houden op (kleine) kinderen maar zelf niet 

zwemmen. 

* Een kaartjesautomaat/ kaartscanner bij de entree om de kosten te besparen van de persoon die de 

kaartverkoop/ -controle doet. 

* Stel iets tegenover vrijwilligerswerk: Denk hierbij aan een abonnement of tienbadenkaart in ruil 

voor vrijwilligerswerk. 

* Leidt uitkeringsgerechtigden op tot bad personeel 
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Bijlage IV Analyse prijspeil omliggende openluchtbaden 
Om een goed beeld te krijgen van de te hanteren prijzen voor abonnementen, dagkaartjes en 

leskaarten is hieronder in beeld gebracht wat de omliggende openluchtzwembaden aan tarieven 

hanteren. Deze tarieven waren geldig in seizoen 2016. Het zwembad in Middelstum is niet 

meegenomen in de vergelijking aangezien deze niet dezelfde faciliteiten biedt.  

Zwembaden Eemsmond (zwembad de Breede Warffum) 

Dagkaart   €4,75 

10-badenkaart   €42,50 

Abonnement >18 jaar  €77,50 

Abonnement <18 jaar  €67,50 

Leskaart (per seizoen)  €92,50 

Diplomazwemmen  €18,00 

Zwembad de Marne (Leens) 

Dagkaart   €5,00 

Dagkaart kind   €4,00 

10-badenkaart   €42,50 

Abonnement > 18 jaar  €60,00 (voorverkoop) €65,00 (seizoen) 

Abonnement < 18 jaar  €39,50 (voorverkoop) €44,50 (seizoen) 

Gezinsabonnement hoofdkaart €97,50 

“ bijkaart   €20,00 

Leskaart   €45,00* ( ½ seizoen) 

Leskaart   €90,00* (heel seizoen) 

* Leskaarten zijn alleen aan te schaffen in combinatie met een abonnement 

Zwembad de Blinkerd (Ten Boer) 

Dagkaart   €4,70 

Avondkaart   €3,20 

12-badenkaart   €47,60 

Abonnement > 18 jaar  €53,20 (voorverkoop) €64,50 (seizoen) 

Abonnement < 18 jaar  €42,50 (voorverkoop) €53,30 (seizoen) 

Gezinsabonnement hoofdkaart €83,40 (voorverkoop) €88,50 (seizoen) 

“ bijkaart   €21,00 (voorverkoop) €26,10 (seizoen) 

Zwemles maandkaart  €38,40 

Zwembad Electra (Oldehove) 

Dagkaart   €4,00 

Bezoekerskaart   €3,00 

Avondkaart   €3,00 

10-badenkaart   €36,00 

20-badenkaart   €65,00 

Abonnement > 18 jaar  €65,00 (voorverkoop)  €70,00 (seizoen) 

Abonnement < 18 jaar  €60,00 (voorverkoop) €65,00 (seizoen) 

Gezinsabonnement hoofdkaart €80,00 (voorverkoop) €90,00 (seizoen) 

“ bijkaart   €15,00 (voorverkoop) €20,00 (seizoen) 

Leskaart*   €80,00 

* Leskaarten zijn alleen aan te schaffen in combinatie met een abonnement 
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Bijlage V Advies winteronderhoud 
Dit document is eerder opgesteld als advies op het te plannen winteronderhoud voor de winter 

van 2016-2017. 

In dit document wordt verwezen naar het Excel bestand van de gemeente Winsum ‘Zwembad de 

hoge vier – onderhoud’, specifiek naar het tabblad ‘werkzaamheden winter’. 

In een situatie waarin het zwembad jaar in, jaar uit wordt geëxploiteerd is het wenselijk dat de chef 

voor en na het seizoen een maand in dienst is voor onder andere onderhoud technische 

werkzaamheden. Het zwembad is open van 1 mei – 1 september. De chef zou in dienst zijn van 1 

april – 1 oktober. Bij een contract voor 38 uur per week is dat 167,2 uur voor het seizoen en 167,2 

uur na het seizoen. Deze uren zijn reëel om te maken gezien de terugkerende werkzaamheden die er 

zijn. 

Het schoonmaken van de bassins en bijkomende kleine klussen kan gedaan worden door vrijwilligers. 

Advies om hiervoor de NL Doet dagen te gebruiken. NL Doet trekt landelijk aandacht voor klussen die 

met vrijwilligers gedaan kunnen worden, hier kunnen ook nieuwe vrijwilligers geworven worden. In 

2017 is NL Doet op 10 en 11 maart. Deze NL Doet dagen kunnen worden gecoördineerd door het 

nieuwe stichtingsbestuur.  

Zaken die de hele winter spelen 

Ideaal gezien zouden deze werkzaamheden gedaan kunnen worden door een of meerdere 

bestuursleden van de stichting (vrijwilligers) die 1 uur in de week even op het zwembad willen kijken 

om de punten bij langs te lopen. Voor de winter 2016-2017 is het verstandig de taken die beschreven 

staan in de Excel incl. bijbehorende uren uit te besteden.   

Om het winteronderhoud zo minimaal mogelijk te houden zullen er aanbevelingen staan in het 

uiteindelijke rapport ‘ontwerp stichting de hoge vier 2.0’. Taken als de controle van de 

vuilwaterpomp, controle van de verwarmingsinstallatie om de technische ruimte vorstvrij te houden 

en achterwacht voor vandalisme zullen iedere winter uitgevoerd moeten blijven worden.  

Direct na het zwemseizoen en winteronderhoud specifiek 2016-2017 

Buiten het ontwikkelen van het draaiboek voor de gemeente en de achterwacht bij vandalisme 

(hoort bij zaken die de hele winter spelen) staan er 159,25 uur aan onderhoud in het Excel bestand, 

dit is een redelijke inschatting. Voor direct na het zwemseizoen kan nog toegevoegd worden: 

afdekdekens schoonspuiten, 1 eenheid a 6 uur. Normaliter kunnen de werkzaamheden direct na het 

seizoen gedaan worden door de chef van 1 september tot 1 oktober. Voor 2016-2017 zullen deze 

werkzaamheden incl. bijbehorende uren ook uitbesteed moeten worden. Onder winteronderhoud 

specifiek staan zaken als het schilderwerk van o.a. vloer en plafond van diverse ruimtes ‘Nog nader 

inspecteren, noodzaak niet duidelijk. Eventueel inzet nieuw bestuur/vrijwilligers?’. Voor deze 

werkzaamheden kunnen ook de NL Doet dagen gebruikt worden. 

Groen en voor aanvang van het seizoen 

Het leegpompen, schoonmaken en vullen van de baden kan gebeuren rondom de NL Doet dagen. De 

overige werkzaamheden zijn voor in april. Noot wat betreft de uren voor het leegpompen (16) en 

vullen (64) van de baden, dit zijn uren waarin ook andere werkzaamheden uitgevoerd kunnen 

worden. De werkzaamheden beschreven onder groen en voor aanvang van het seizoen kunnen 

opgepakt worden in de reguliere uren door de chef van seizoen 2017. 

 


