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stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland 
Deze nieuwsbrief is voor alle zwembaden, zwemscholen en zwembadmedewerkers in Noord Holland. 

 

Agenda 2022/2023 
 

 
- September 

Bezoek de Beeck 
- Oktober 

Aquasport collega’s voor 
collega’s 

- November 

Omgaan met mondige ouders 
- Januari 

Minicongres Duurzaamheid 
- Februari 

Werkbezoek Antwerpen 
- Maart 

Omgaan met autisme 
- Maart 

 Algemene vergadering 
 

 
Verdere informatie onderaan deze 

nieuwsbrief en op de website 
www.sznh.nl 

 

 
 

 

 
 
 

Van de voorzitter 
 

Na een roerige periode van corona is 
iedereen weer een beetje 

bijgetrokken.  
Eerst de corona en daarna moesten we 

met veel regeltjes de baden weer aan 
de gang krijgen wat de nodige tijd in 

beslag nam. Ook dat heeft de SZNH 

gemerkt met aanmeldingen bij de 
activiteiten. Door deze 

omstandigheden hadden we dan ook 
besloten om toen even een stapje 

terug te zetten.  
Wel hebben we nog in april een mini 

congres georganiseerd aangezien er 
toch in de zwembadwereld ten aanzien 

van de nieuwe waterwet een en ander 
zou gaan gebeuren op kort termijn. 

Ook vrolijk en veilig werd na jaren in 
een nieuw jasje gegoten. Na het 

congres bleek dat dit wel zeer gewenst 
was.  

We hebben dan ook besloten om het 

congres terug te laten komen in het 
nieuwe seizoen. Dit zal rond januari 

plaat vinden met als thema 
duurzaamheid.  

Verder staat er in deze nieuwsbrief de 
planning van activiteiten voor 2022-

2023. 
 

 
Zwembad ’t Bun (Urk) heeft, nadat 

Bert Schreuder is gestopt met werken, 
het deelnemerschap aan de SZNH 

opgezegd. 
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Bezoek de Beeck in Bergen 
 

In oktober 2017 ontstond er een brand 
in sportcomplex de Beeck in Bergen. 

Na drie jaar is de herbouw begonnen. 
Nu 2022 is de nieuwbouw gerealiseerd 

en zal opnieuw in gebruik genomen 
worden. Alle deelnemende zwembaden 

van de SZNH zijn dan ook uitgenodigd 
om een uitgebreide rondleiding te 

krijgen en daarna met ze allen een 
lunch te gebruiken en bijpraten. Graag 

wel even aanmelden via de website. 

 
Voor wie:  Belangstellenden 

Thema:   Rondleiding de  
   nieuwe Beeck 

Plaats:  Bergen Noord- 
   Holland 

Locatie:  Zwembad de Beeck 
Wanneer:  woendag 14 

   september 
Tijd:   10:00-13:00 uur 

 
Inschrijven via de website 

www.sznh.nl 

 

 

 
Studiereis Kopenhagen 

 
Op 15 en 16 september 

2022 organiseert PR-Education, in 
samenwerking met vele spelers in de 

Nederlandse sportmarkt, een 
studiereis naar Kopenhagen in 

Denemarken.  

Denemarken wordt op sportgebied een 
gidsland genoemd. Tijdens deze 

studiereis gaat men onderzoeken 
waarom. Met behulp van een line-up 

van topsprekers uit de Deense 
sportwereld en bezoek aan een 

toonaangevende sportaccommodatie 
krijgt u een goed beeld van het 

Deense sportmodel.  
 

Let op, deze studie reis wordt niet 

door de SZNH georganiseerd.  
Voor meer info zie bijgevoegde link.  

 

Voor wie:  Belangstellenden 

Thema:   Studie reis 

Locatie:  Kopenhagen 

Wanneer:  15 en 16 september 

https://pr-education.nl/studiereis-denemarken/ 

 

 
 

 
 

 

Donderdag 20 oktober 
Aquasport ochtend 

 
Op 20 oktober is onze jaarlijkse 

aquasport ochtend collega’s voor 
Collega’s. Ook dit jaar zal het plaats 

vinden in de Hoornse vaart in Alkmaar. 
Er zullen verschillende aquasporten 

verzorgt worden. Onder andere  
Aquakickboks, Aquatrampoline en 

FloatFit.  
Wij hopen weer een groot aantal 

collega’s bij elkaar te krijgen. Graag 

wel even aanmelden via de website. 
 

Voor wie:  Zwemonderwijzers  
Thema:  Aqua sport ochtend 

collega’s voor 
collega’s 

Plaats:  Alkmaar 
Locatie:  Hoornse vaart 

Wanneer: Donderdag  
20 Oktober 2022  

Tijd:   08.30-12.30 uur 
 

Inschrijven via de website 
www.sznh.nl 
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Bestuursnieuws 

 
Het bestuur heeft al eerder een oproep 

geplaatst voor uitbreiding van het 
bestuur. De reden is er twee 

bestuursleden komend jaar gaan 
aftreden.  

We willen kandidaten goed inwerken 
om een goede en mooie organisatie te 

houden.  
Dit maal is het gelukt en hebben er 

zich twee kandidaten gemeld. Marcel 

Ruitenberg van zwembad de Hoornse 
vaart en Tobias Bergevoet van 

zwembad de Waterhoorn gaan met het 
bestuur meedraaien. We heten ze van 

harte welkom. 
 

 
Gezocht / aangeboden. 

 
Via onze website www.sznh.nl kan 

personeel worden gezocht en 
personeel dat een (andere) baan zoekt 

in een zwemschool of zwembad kan 
zichzelf aanbieden.  

Ook voor zwembadspullen gezocht of 
aangeboden kunt u op onze site 

terecht.  
Deze service is gratis voor alle 

zwembadmedewerkers, zwembaden 

en zwemscholen in Noord Holland; 
deelnemer aan de SZNH of niet. 

www.sznh.nl 
 

 
WhatsApp geheugensteuntje  

Wil u snel op de hoogte 
blijven van evenementen 

of mededelingen van de 
SZNH, stuur dan een 

WhatsApp of sms naar  
06-58775667.  

U kunt niet reageren op de berichten; 
alleen ontvangen.  

Geef dit door aan al uw collega’s. 

De SZNH zwembaden 

 

Zwembad 

Waardergolf 
Zwembad Meerkamp 

Zwemschool  

De Zwemstudio  

Zwembad  

Den Krieck 

Zwemschool 

Schermer 
Zwembad de Planeet 

Zwembad 

Het Streekbad 

Zwembad 

Het Heersdiep 

Zwembad de Terp 
Zwembad 

de Witte Brug 

Zwembad de Venne Zwembad de Zeehoek 

Zwembad de Wirg 
Zwembad 

Het Hemmerven 

Zwembad 

Buitenmeere 

Zwembad 

Enkhuizerzand 

Zwembad  

't Koggenbad 

Zwembad de Hoornse 

Vaart 

Zwembad de Bever Zwembad de Beeck 

Zwembad Duikerdel 
Zwembad 

de Heerenduinen 

Zwembad  

't Woudmeer 
Zwembad Loos 

Zwembad de Kloet Bubbels Zwemschool 

Zwembad ’t Baafje 
Zwemschool 

Jos Koelemeijer 

Zwemschool 

Frits van der Werff 
Zwembad de Hout 

Zwembad de Wiel Zwemschool Vogel 

Zwembad 

Boerhaavebad 
Zwembad de Spetter 

Zwembad Waarland Zwembad Veersloot 

Zwembad de Zien 
Sportfondsenbad 

Beverwijk 

Maarten van der 

Weijdenbad 

Zwembad de 

Waterhoorn 
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Like ons via Facebook 

 
Ook de SZNH heeft een 

facebookpagina speciaal voor 
zwembadmedewerkers. Zo blijft u op 

de hoogte wat de SZNH organiseert. 
Zwembadpersoneel meldt je aan voor 

alle nieuwtjes. 
 

 

Belangrijke adressen SZNH 
Postadres: Raadhuislaan 8 

 1613 KR  Grootebroek 

Algemeen:  info@sznh.nl 

Secretaris: secretaris@sznh.nl 

Penningmeester:  penningmeester@sznh.nl 

Website: www.sznh.nl  

 

Inschrijven als deelnemer SZNH 
 

Uw organisatie kan zich als deelnemer 
inschrijven bij de SZNH. 

Het deelnemerschap biedt vele 

voordelen. 
 

Samen zijn wij sterk.  
 

Informatie en inschrijfformulieren zijn 
verkrijgbaar bij de secretaris. Ook 

kunt u informatie lezen op onze 
website. 

Huidige deelnemerskosten € 120,00 
per jaar per zwembad. 

Bij meerdere baden van één 

deelnemer geldt een korting.  
 
 

 

 

 

 

Inschrijven/opzeggen voor deze nieuwsbrief 

kan via  

info@sznh.nl 

 

  

mailto:info@sznh.nl
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De evenementenplanning SZNH 
 
 

• September 2022  

• Voor wie:  Belangstellenden 
• Thema:   Rondleiding de nieuwe Beeck 

• Plaats:  Bergen Noord-Holland 
• Locatie:  Zwembad de Beeck 

• Wanneer:  Woensdag 14 September 
• Tijd:   10:00-13:00 uur 

 
• Oktober 2022  

• Voor wie:  Zwemonderwijzers  
• Thema:   Aquasport ochtend collega’s voor collega’s 

• Plaats:  Alkmaar 
• Locatie:  Hoornse vaart 

• Wanneer:  Donderdag 20 Oktober 2022 
• Tijd:   08:30-12:30 uur 

 

• November 2022  
• Voor wie:  Zwemonderwijzers 

• Thema:   Omgaan met mondige ouders 
• Plaats:  Noord-Scharwoude 

• Locatie:  Sportcafé Geestmerambacht 
• Wanneer:  November 

• Tijd:   Volgt 
 

• Januari 2023 
• Voor wie:  Managers, technische dienst en belangstellenden 

• Thema:   Minicongres duurzaamheid 
• Plaats:  Heiloo 

• Locaties:  Theater de Beun 
• Wanneer:  Januari 

• Tijd:   Volgt 

 
• Februari 2023 

• Voor wie:  Managers en belangstellenden 
• Thema:   Werkbezoek 

• Plaats:  Antwerpen 
• Locaties:  Zwembad Grote Schijn  

• Wanneer:  Februari 
• Tijd:   Volgt 
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• Maart 2023 

• Voor wie:  Zwembadmedewerkers 
• Thema:  Omgaan met autisme  

• Plaats:  Noord-Scharwoude 
• Locaties:  Sporthal Geestmerambacht 

• Wanneer:  maart 
• Tijd:   Volgt 

 
 

• Maart 2023 
• Voor wie:  Managers en belangstellenden 

• Thema:  Jaarvergadering  

• Plaats:  Alkmaar 
• Locaties:  Zwembad de Hoornse vaart 

• Wanneer:  Vrijdag 24  maart 
• Tijd:   10:00-14:00 uur 
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