
Nog nooit zo’n lange tijd niet met zwemmen 
bezig geweest. We missen de kinderen en de 
volwassenen waar we met zoveel plezier les 
aan geven. Eindelijk gaan we weer van start, 
en het zal anders zijn dan anders.

Coronaprotocol SVZ
De opgestelde protocollen en de  aanvullingen 
hierop van SVZ zijn inmiddels goedgekeurd. 
Dat betekent dat we op 7 september mogen 
starten. Het is alleen allemaal iets anders dan 
voorheen. Verderop in de Waterpraat lees je 
meer over het  protocol. Het is opgesteld om 
de veiligheid van de zwemmers, bezoekers en 
 medewerkers van SVZ te waarborgen. Maar 
alleen met regels komen we er niet. Je naar 
de regels gedragen is nog veel  belangrijker. 
Iedereen zal zich aan de regels moeten  houden. 
Alle  medewerking is gewenst zodat we ook 
 kunnen blijven  zwemmen. Zodra er regels 
worden overtreden zullen er waarschuwingen 
volgen en zullen we in het uiterste geval weer 
moeten  stoppen met  lesgeven. Dat willen 
we als  zwemclub absoluut voorkomen. We 
 hebben dan ook een  coronaverantwoordelijke 
aangesteld die met een hesje in het bad zal 
 rondlopen. Ons  nadrukkelijk verzoek is om 
haar  aanwijzingen en/of verzoeken op te  volgen 
zodat wij niet door het zwembad kunnen 
 worden  aangesproken op niet nakomen van de 
 afgesproken regels.
Regels en protocollen zullen steeds  worden 
 aangepast, wij zullen daar als club op 

 anticiperen. We zullen onze regels daar dan 
ook steeds op aanpassen. Om met u de  laatste 
stand van zaken te kunnen  communiceren, 
 verwijzen wij u naar onze website 
www.svz-haarlem.nl. Op een speciale 
 coronapagina leest u de laatste stand van 
zaken.

Bezoek onze nieuwe website svz-haarlem.nl
In de afgelopen tijd hebben we niet stil 
 gezeten. Ro, Menno en Eric hebben de oude 
site totaal omgegooid en er een nieuwe, 
 frisse, hedendaagse website van gemaakt. 
Op www.svz-haarlem.nl staat alle  informatie 
over SVZ, over de medewerkers en dus ook 
over de coronamaatregelen die gelden 
voor SVZ. We zullen de website ook steeds 
 verversen met nieuws, nieuwe foto’s en 
updates. Dus bezoek de site regelmatig en 
blijf helemaal op de hoogte.

En nog meer te lezen in de Waterpraat
Blader zeker nog even door en lees dus meer 
over het SVZ-protocol, over de nieuwe beta-
lingstermijn en tot slot over de nieuwe website. 

Tot slot
We heten u en de kinderen weer van harte 
welkom in het zwembad, wij hebben er weer 
heel veel zin in en kijken uit om iedereen 
weer met een glimlach te leren zwemmen. 
Tot snel in het bad.

team svz

clubblad van stichting volkszwemfeest te haarlem

7 september, 
we gaan weer beginnen!!!!

Medewerker van het jaar 2010-2011 is 
FRANS MAYS

Clubblad van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem

Weten jullie het nog,... het begin van het jaar...
heel veel water was er. In de vorm van sneeuw
het hele land was in rep en roer. Toen een nat
voorjaar met af en toe een waterig zonnetje. In
de zomervakantie was er regelmatig een stevig
bui. De herfst was nat en nu is de winter
alweer vroeg begonnen om zijn witte water -
deken uit te strooien. En tussen al dat water-
geweld was SVZ weer elke week in de weer om
de kinderen en volwassenen les te geven in
dat o zo leuke water! Onze vrijwilligers houden
zo van het water en vinden het prachtig om
iedereen het zwemmen te leren. Zoals jullie

elders in het blaadje kunnen lezen hebben we
dit jaar ook helaas afscheid moeten nemen
van een paar vrijwilligers, waarbij het lesgeven
niet meer paste tussen alle andere drukke
 dingen. En dat vinden wij als bestuur natuur-
lijk erg vervelend. Maar we snappen het
natuurlijk ook. Gelukkig komen er ook weer
nieuwe vrijwilligers bij, en zo blijven lekker
doorgaan met lesgeven.

Namens het bestuur van SVZ wens ik iedereen
een prachtig jaar toe en tot 2011!

ERIC BUDDE - VOORZITTER

2010... een jaar met veel water!
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WATERpraat

Het eind van het jaar nadert. Dat betekent Sinterklaas, Kerst en een nieuwe Waterpraat. Dit is ook het
moment dat we even terug kijken naar het afgelopen jaar voor wat betreft de medewerkers die gekomen
zijn en gegaan.

de ÉÉn komt, de ander gaat

In de waterpraat is ook altijd aandacht voor de medewerker van het jaar.
Dit is iemand die net iets meer gedaan heeft dan de andere  medewerkers.

Medewerk(st)er van het jaar 2010-2011

Frans is al bijna 40 jaar bij ons en heeft vele functies bekleed. Op dit moment geeft hij
de TC mede vorm. Frans is voorafgaande aan het zwemuur al actief. Hij lost dan de
gaten in de bezetting op, daarna start hij de avond op en begeleid de medewerkers bij
het lesgeven. Frans is betrokken bij het afzwemmen waarbij hij kijkt of het juiste
niveau aanwezig is en is regelmatig te horen bij het aftellen. Aan het eind van het les-
uur is hij beschikbaar voor het beantwoorden van vragen van ouders over zwemtech-
nische zaken. 
Het derde uur geeft Frans aan volwassenen les voor de diploma’s A, B en C. Daarna
 worden nog vaak zwemtechnische zaken besproken en vooruit gekeken naar de
 komende weken.
Frans is ook bezig met het opzetten van de nieuwe website. Ga dus af en toe eens
naar onze site adres www.svz-haarlem.nl, binnenkort staat daar een nieuwe frisse site
waarop alle informatie over SVZ wordt aangeboden. (De nieuwe site zal pas eind janu-
ari beschikbaar zijn)
Frans je vele bijdragen aan SVZ wordt van harte gewaardeerd en daarom gefeliciteerd
met een wel verdiende titel, medewerker van het jaar 2010-2011.

SIMON VAN DER VLEUTEN - TECHNISCH UURLEIDER

Let op!!!
Bij dit blad hoort een los exemplaar van de

 jaarbrief voor 2011 met  daarin  infor matie over
de  kosten, het familiezwemmen en de avonden

dat er niet  gezwommen wordt.
Bent u deze niet tegen gekomen of is het kwijt
geraakt? Vraag dan een nieuw  exemplaar bij

het  tafeltje.
De jaarbrief 2011 is ook te lezen op onze site: 

www.svz-haarlem.nl.

STICHTING VOLKSZWEMFEEST
Opgericht op 13 september 1932 te Haarlem

Penningmeester:
M. de Haas
Cronjéstraat 74R

2021 JK Haarlem
Tel.: 023-5583035

Haarlem, december 2010

Geachte ouder(s), verzorger(s) en zwemmers,

Graag brengen wij u het volgende onder uw aandacht.

De laatste zwemavond van 2010 is op 13 december 2010.

De eerste zwemavond van 2011 is op 3 januari 2011.

Voor het jaar 2011 is het volgende van belang:

Het jaar is in twee termijnen gesplitst t.w.

• 1e termijn vanaf de kerstvakantie tot de zomervakantie

• 2e termijn vanaf de zomervakantie tot de kerstvakantie

Hierin is inbegrepen donatie, lesgeld en diplomageld. Dus naast de termijnbedragen

bent u niets meer aan ons verschuldigd. Op de termijnbedragen wordt geen restitutie verleend.

Gelet op het bovenstaande zijn voor 2011 de volgende bedragen verschuldigd:

1e termijn (voor 1 januari 2011) € 116,00

2e termijn (voor 1 augustus 2011) €   80,00

Wij verzoeken u alle door u verschuldigde bedragen over te maken op postgiro 2724869 

ten name van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem onder vermelding van het zwemuur en

het  kaartnummer. Desgewenst kunt u ook aan het tafeltje in de hal contant betalen.

BETAAL VOORAL TIJDIG!!!

SPECIALE AANBIEDING VOOR OUDERS

Ouders van kinderen die bij ons op zwemles zitten, krijgen 20% korting op de termijnbedragen, indien zij zelf

tijdens het derde uur (van 19.30 tot 20.30 uur) vrijzwemmen, trimzwemmen of zwemles krijgen.

Familiezwemmen is er in 2011 op: 21 februari, 2 mei en 17 oktober.

Op deze dagen mogen introducés (ouders, broertjes of zusjes, vriendjes en vriendinnetjes) 

mee zwemmen. Minimumleeftijd voor de kinderuren is vijf jaar. 

Ook op het derde uur kunnen zwemmers op deze dagen introducés (kinderen, 

kleinkinderen, familieleden of buren) meenemen. Minimumleeftijd is veertien jaar.

De introducés betalen dan alleen de  entreeprijs voor het bad (€ 3,80).

Er zal in 2011 niet worden gezwommen op:

25 april (2e paasdag), 

13 juni (2e pinksterdag), 

25 juli t/m 29 augustus (zomervakantie),

26 december en 2 januari 2012 (kerstvakantie).

Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen en een voorspoedig 2011.

Tot ziens op 3 januari a.s., onze eerste zwemavond in 2011.

DEZE EN ALLE ANDERE INFORMATIE KUNT U OOK VINDEN OP: www.svz-haarlem.nl

Het bestuur S.V.Z.

JAARBRIEF 2011JAARBRIEF 2011
GOED BEWARENGOED BEWAREN

IN MEMORIAM: KAREL BUDDE
Op 13 oktober 2010 is oud bestuurslid en penningmeester

Karel Budde overleden. Karel was in de jaren 90 van de vorige
eeuw een zeer  toegewijde vrijwilliger die met veel oog voor de

centen de club op de rails wist te houden. Wij wensen de familie
veel sterkte om dit verlies een plek te geven. 

Wij zullen Karel nooit vergeten!
BESTUUR SVZ

In dit nummer:
• 2010... een jaar met

veel water
• Let op!!!
• Sinterklaas op bezoek in

het bad
• Invoering van het nieu-

we zwem-ABC
• Geslaagd voor diploma
• Onder de Loep
• Medewerk(st)er van het

jaar
• De één komt de ander

gaat
• Wees op tijd met

 aanmelden

Wij mochten verwelkomen Menno de Haas als nieuw lid
van ons bestuur. Hij neemt de taak van penningmeester op
zich. Menno was enige jaar geleden actief in het bad en later
alleen nog achter de schermen. Nu maakt hij een nieuwe
start als penningmeester (zie ook “Onder de Loep).
In het zwembad verwelkomen wij Marjouska de Groot. Zij
heeft inmiddels al haar diploma’s bij ons gehaald en wilde
vanaf het behalen van haar laatste diploma al meteen les
geven. Er is nog enige tijd overheen gegaan maar na de
zomervakantie is zij gestart. Zij geeft het eerst uur les in het
2de bad en het tweede uur in het 3de bad.

SVZ heeft dit jaar afscheid genomen van Kris Noordenbos. Hij
kon zijn opleiding niet meer combineren met het lesgeven. 

Ook Mareille Jongkind hebben we na de vakantie niet meer
teruggezien in het zwembad. Zij had een beperkt hoeveel-
heid tijd en een keuze te maken tussen korfbal en zwemmen.
Helaas voor ons is het korfbal geworden.
Als laatste nemen wij afscheid van onze vertrekkende
Penningmeester Charles Heerschop. Na 15 jaar gewaar-
deerde inzet gaat hij onze vereniging verlaten. 

Wij wensen de nieuwkomers veel plezier bij het uitoefenen
van hun taken voor SVZ en bedanken de medewerkers die
 vertrokken voor hun inzet de afgelopen jaren.

SIMON VAN DER VLEUTEN
TECHNISCH UURLEIDER

Even een tip van onze kant... heb je nog een jong kind thuis (of weet je nog iemand) die binnenkort wil gaan zwemmen? Meldt
het kind dan heel vroeg aan. Op dit moment heeft de club een wachtlijst van minimaal 1 jaar. Wij geven les vanaf 5 jaar, maar
het inschrijven kan al vanaf de dag van geboorte. Waar we als club dit jaar voor het eerst mee te maken hadden was dat er ook
een wachtlijst was voor de volwassenen. Het derde uur trok erg aan na een artikel in de MARGRIET. We werden als club neer -
gezet als een club die op een gedegen, leuke manier les geeft aan zijn volwassenen. En dat klopt natuurlijk. En zo wisten vooral na
de zomer veel nieuwe zwemmers ons bad te vinden. We moesten zelfs een wachtlijst opzetten voor de ouderen. Heel gezellig
 allemaal. Veel mensen weten ons ook via de website te vinden. In de loop van 2011 komt de geheel vernieuwde site van SVZ 
(svz-haarlem.nl) in de lucht. Ik adviseer iedereen om straks de site een te bezoeken. Foto's en vele wetenswaardigheden over de
club maken dat we ook op internet ons mannetje staan.

ERIC BUDDE - VOORZITTER

Wees op tijd met aanmelden
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protocol verantwoord zwemmen svz

Op de lesuren waar de kinderen les krijgen, mag er maar 
1 ouder en eventueel één broertje of zusje per zwemmer 
mee naar binnen. Voor alle zwemmers geldt dat zij thuis al 
hun zwemkleding onder hun kleding aan hebben. Iedereen 
die het zwembad in gaat moet óf slippers óf blauwe slofje 
dragen. Buitenschoenen zijn niet toegestaan. Als je het bad 
binnenkomt loop je om de rand van het bad heen en kleed 
je je om bij de eerste vrije omkleedplek. De kleding blijft hier 
ook liggen.
Vanwege de veiligheid krijgen de kinderen van het ondiepe 
bad een bandje om, zodat wij ze goed kunnen herkennen 
in het bad . Doordat de groepen van de lesuren elkaar niet 
mogen kruisen zijn de lestijden aangepast. Hieronder volgen 
de tijden.

17.55 uur kinderen van het 1e uur naar binnen.
18.05 uur les van het 1e uur begint.
18.45 uur einde les 1e uur
18.45 uur kinderen van het 2e uur naar binnen
18.55 uur  les van het 2e uur begint
19.35 uur einde les 2e uur
19.35 uur  volwassenen van 3e uur naar binnen
19.40 uur  les van het 3e uur begint
20.30 uur  einde les 3e uur

Zorg dat u met uw kind op tijd aanwezig bent voor de les. 
De deur van het zwembad gaat namelijk dicht. De ouders 
mogen niet boven op de tribune zitten. De ouders kunnen in 
het  aankleed vak van de kinderen blijven zitten. Zorg wel voor 
eigen slippers of blauwe slofjes. Ouders die ervoor kiezen 
om naar buiten te gaan, kunnen niet meer terug naar  binnen. 
 Kinderen kunnen zich na afloop aankleden in de kleine 
 kleedhokjes en volgen hierbij de route naar buiten. Er kan 
helaas niet gedoucht worden.  

SVZ heeft een coronaverantwoordelijken aangewezen om de 
gang van zeken goed te laten verlopen. Deze verantwoordelijken 
zijn Yvonne en Ivette. Iedereen dient de aanwijzingen van hen te 
volgen. Zij zorgen voor veiligheid in het bad voor de zwemmers, 
de bezoekers en de vrijwilligers die les geven.

Wij zijn ons bewust dat de gang van zaken niet de meeste ideale 
is om  zwemles te geven. Maar met het naleven van de regels 
kunnen we gelukkig de draad weer oppakken. We hopen daarbij 
dat een ieder zal meewerken om er het beste van te maken.

Het volledige protocol is terug te lezen op onze website 
www.SVZ-haarlem.nl. Hier zullen wij ook eventuele aanpas-
singen aangeven. Houd onze site dus in de gaten.

bestuur svz

	  
1	   Protocol verantwoord zwemmen SVZ	  

 
 
 

-‐ De coronaverantwoordelijke van SVZ is Yvonne Brattinga en indien zij niet 
aanwezig is, is haar vervangster Ivette Jong. Zij vormen samen ook onze 
Technische Commissie. 

-‐ Er is slechts beperk toiletgebruik op locatie mogelijk; 
-‐ Kleding en schoeisel moeten meegenomen worden naar het wedstrijdbad en 

neergezet worden op de daar aangewezen plaats want lockers mogen niet 
gebruikt worden 

-‐ Zorg ervoor dat het leskind, thuis al geplast heeft en omgekleed is voor de 
zwemles. Tas mee, om de kleding en schoeisel mee te nemen naar het bassin. 

-‐ De douches zijn buiten gebruik. 
-‐ Volg de aangegeven (routing) binnen de locatie zoals op diverse wijze is 

aangegeven. 
-‐ Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de 

accommodatie. 
-‐ Per 1 leskind mag er 1 ouder/verzorger meekomen om te helpen omkleden. Dus 

geen broertjes, zusjes of andere familieleden. Tijdens de zwemles wachten de 
ouders buiten. 

-‐ Medewerkers verzamelen buiten. Om 17.45 uur tegelijk naar binnen. Kleding op 
bestemd vak. 

-‐ Ouders en kinderen van het 1e uur verzamelen buiten en mogen om 17.55 uur na 
algemeen praatje, verzoek om opvolging van de coronaregels, tegelijk naar 
binnen. Volgen de route tot zwemzaal. In vak omkleden en ouder weer naar 
buiten. 

-‐ Les van het 1e uur begint om 18.05 uur tot 18.45 uur. Ouders wachten buiten.  

Vanwege  corona zijn er een aantal afspraken  rondom de zwemles aangepast. 
Wij zetten hierbij de belangrijkste punten op een rij. 



Compensatie contributie tweede termijn 
Al sinds heugenis wordt de contributie voor zwemles bij SVZ 
verdeeld in 2 termijnen: het 1e termijn loopt van januari tot 
aan de zomervakantie en het 2e termijn vanaf het nieuwe 
schooljaar tot aan de kerstvakantie. Zo werd ook voor 2020 de 
contributie vastgesteld. 

Helaas liep het jaar anders en waren we genoodzaakt de  lessen 
te onderbreken en heeft alles een tijd stilgelegen.  Aangezien 
het 1e termijn berekend was op een normaal zwemjaar in 
 normale omstandigheden, heeft het bestuur besloten de 
 bestaande zwemleden te compenseren voor het 2e termijn. 

Bestaande leden
Voor bestaande leden is het oude, in de jaarbrief vermeldde, 
bedrag van € 102,– komt te vervallen en het nieuwe termijn-
bedrag voor de 2e helft van het jaar is vastgesteld op € 20,–.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden is het volledige 2e termijnbedrag vastgesteld 
op € 70,–. Op basis van de startdatum wordt de contributie 
bepaald op de resterende zwemavonden tot de kerstvakantie. 
Dit bedrag kan betaald worden aan het tafeltje zoals  gebruikelijk, 
maar vanwege de Covid-19 maatregelen (denk aan afstand 
houden, de doorstroming in het bad en de algemene kans van 
verspreiding van het virus via bankbiljetten) geven wij dit jaar 
meer dan ooit de voorkeur aan overschrijvingen per bank. 

Overschrijven kan op IBAN: NL85INGB0002724869 ten 
name van Stichting Volkszwemfeest te Haarlem onder 
 vermelding van het zwemuur en het kaartnummer.

menno de haas
penningmeester svz

We zijn trots op onze mooie 
vereniging en onze diverse 
groep medewerkers. 
Al bijna 88 jaar  geven  meerdere 
 generaties  zwemlessen in 
Haarlem. We zijn vereerd dat 
er mensen zijn die tientallen 
jaren bij ons actief zijn en we 
 omarmen de jonge aanwas met 
net  zoveel plezier.
We kunnen dit seizoen  openen 
met een moderne website die 
weer past bij deze tijd. Een 
website waar deze  medewerkers 
zich aan u  voorstellen, en wij 
onze  vereniging ook weer goed 
 kunnen belichten!

U en/of uw kinderen kent onze vereniging al, en vanaf nu kunt u op onze site ook terecht voor: 
•	Alle	belangrijke	datums	rondom	vakantie	en	evenementen,
•	U	kunt	de	actuele	Jaarbrief	vinden	met	alle	belangrijke	info	rond	het	lidmaatschap,
•	Onze	Laatste	editie	van	ons	clubblad	De	Waterpraat,
•	Nieuwtjes	rond	feestelijke	zwemavonden	en	nieuwe	activiteiten,
•	En	natuurlijk	contact	met	ons	opnemen	via	de	site.

Omdat	het	corona-virus	ingrijpende	gevolgen	heeft	voor	de	maatschappij	en	ook	voor	onze	vereniging,	is	er	
een pagina met alle updates en maatregelen rondom Corona.
Hier zult u steeds al het laatste nieuws vinden over de invloed op onze zwemlessen.

Bezoekt u ons op www.svz-haarlem.nl  

Wij hopen dat u de site ook een aanwinst vindt en blijven deze updaten, voor uw gemak en ons plezier. 
ro

Trots op SVZ


