
 

 

COLOFON 

S.Z.N.H. 
Postadres:  
Raadhuislaan 8 
1613 KR Grootebroek 
 
E-mailadressen: 
info@sznh.nl  
secretaris@sznh.nl   
penningmeester@sznh.nl   
 
www.sznh.nl  

 @sznh  

 WhatsApp 06-58775667 
Om snel op de hoogte te blijven 
van evenementen of mede-
delingen van de SZNH 
Je kunt niet reageren op de  
berichten; alleen ontvangen. 
 

 
Inschrijven 

Uw organisatie kan zich als 
deelnemer inschrijven bij de 
SZNH. Het deelnemerschap biedt 
vele voordelen! 
Samen zijn wij sterk. 
Klik hier voor meer info.  
 
Deelnemerskosten zijn € 120,- per 
jaar per zwembad. 
Bij aanmeldingen van meerdere 
zwembaden van één organisatie 
ontvangt u korting. 
 

Zwembadeninfo 

Inschrijven en/of opzeggen voor 
dit nieuwbulletin kan via  
info@sznh.nl  
 
 
 
 

Van de voorzitter 
De zomer is voorbij gevlogen en inmiddels zijn de buitenbaden van Noord-
Holland alweer gesloten. 
Na de kwakkelzomer van 2021 was het afgelopen jaar heerlijk toeven in 
bijna tropisch Nederland. Aan de bezoekersaantallen van de meeste 
buitenbaden was dit goed te merken ook, want zowel lokale bewoners als 
toeristen wisten de weg weer te vinden naar de zwembaden en de lig- en 
speelweides. Dit was ook hard nodig na twee jaar coronacrisis en de 
alsmaar stijgende energiekosten. Tijdens het minicongres in april staat 
daarom de energiecrisis centraal. Zorg dat je hier bij bent. 

Steeds meer mensen die sporten of bewegen om gezondheidsredenen, 
geven de voorkeur aan de flexibiliteit van individueel sporten en dat zien 
we terug in de zwembaden. Banenzwemmen en aquafitnesslessen zijn 
ontzettend populair. Tijdens de aquafitness workshop op 27 oktober 
introduceren wij de laatste trends. Aanmelden kan nog steeds via de site.  
 
 
 

2022/2023 
 
oktober 
Aquafitness workshop 
november 
Omgaan met mondige ouders 
januari 
Agressie training 
februari 
Werkbezoek Antwerpen 
maart 
Omgaan met autisme 
Algemene jaarvergadering 
april 
Minicongres Duurzaamheid 
 

AANBOD
Gezocht/aangeboden 
 
Vacatures bij de zwembaden van 
Noord-Holland worden gratis 
door ons geplaatst op de website. 
Klik hier voor meer info. 
Ook voor zwembadmaterialen 
‘gezocht of aangeboden’ kunt u 
op onze site terecht. 
 
Deze service is gratis voor alle 
zwembadmedewerkers, 
zwembaden en zwemscholen in 
Noord Holland; deelnemer aan  
S.Z.N.H. of niet.  
 
 

mailto:info@sznh.nl
mailto:secretaris@sznh.nl
mailto:penningmeester@sznh.nl
http://www.sznh.nl/
https://sznh1.webnode.nl/deelnemer-worden/
mailto:info@sznh.nl
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064455529429
https://sznh1.webnode.nl/vacatures/
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Aquafitness workshop 
Op donderdag 27 oktober is er weer een aquafitness 
workshop in zwembad Hoornse Vaart in Alkmaar.  
 
Deze ochtend is speciaal voor alle aquafitness 
instructeurs die nieuwe ideeën op willen doen bij de 
collega’s van andere zwembaden. 
 
Je bent welkom vanaf 08.30 uur en het programma 
eindigt om 12.30 uur. De volgende lessen staan op 
het programma: Aquakickboks, Aquajump 
(trampolines), FloatFit, Acquapole en Tabaqua.  
 
Doe jij ook mee?! Klik hier om je aan te melden. 
 
 

Training ‘omgaan met mondige ouders’ 
 
Heb je ook moeite met mondige ouders tijdens de 
zwemlessen en zou je iets weerbaarder willen zijn? Op 
maandag 7 november is er voor zweminstructeurs, 
zwemlescoördinatoren en/of receptiemedewerkers een 
speciale training ‘omgaan met mondige ouders’. Ook deze 
training vindt plaats in Alkmaar, bij zwembad Hoornse 
Vaart. Inloop vanaf 08.30 uur en eindigt rond 12.30 uur. 
 
Hierbij in het kort de items die worden behandeld. 
 

▪ Omgaan met mondige ouders, do’ s en don’ts  
▪ Waarom is dat zo moeilijk? 
▪ Kruip in de huid van de ouder en waarom is dat 

nuttig? 
▪ Feedback geven op een duidelijke en effectieve 

manier 
▪ Slecht nieuws brengen 
▪ Luisteren en doorvragen 
▪ Cirkel van invloed en betrokkenheid 
▪ Hoe communiceer je zelf het liefst en wat betekent 

dat voor je omgeving? 
▪ Op welk deel van de communicatie heb je invloed en 

hoe kun je dat effectief toepassen? 
 
Er kunnen maximaal twintig collega’s deelnemen, per 
zwembad maximaal drie. Klik hier om je aan te melden. 

 

 

https://sznh1.webnode.nl/aanmelden/
https://sznh1.webnode.nl/aanmelden/
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                            Agenda evenementen  
 

• oktober 2022  
• Voor wie:               Aquafitness instructeurs  
• thema:                Aquafitness workshop 
• Plaats:                Alkmaar 
• locatie:                Hoornse Vaart 
• Wanneer:  27 oktober 2022 
• Tijd:   08.30 - 12.30 uur 

 
• november 2022  

• Voor wie:  zweminstructeurs, 
zwemlescoördinatoren en receptionisten   

• thema:   omgang mondige ouders 
• Plaats:                 Alkmaar 
• locatie:                 Hoornse Vaart 
• Wanneer:  7 november 2022 
• Tijd:   08.30 - 12.30 uur 

 
• januari 2023 

• Voor wie:                zweminstructeurs en receptionisten 
• thema:                 Agressie training 
• plaats:                 Hoorn 
• locaties:                ijsbaan De Westfries 
• wanneer:                januari 
• Tijd:   volgt 

 
• februari 2023 

• Voor wie:  managers en belangstellenden 
• thema:   werkbezoek 
• plaats:                 Middelkerken en Oostende Belgium 
• locaties:                zwembad Grote Schijn  
• wanneer:  februari 
• Tijd:   volgt 

 

 


