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-
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h.e.evenhuis@gmail.com

2

VOORWOORD
De zomer van 2018 werd gekenmerkt door een lange warme en droge periode. De
droogte en de warmte deed de gewassen op het land en het grasveld bij de Tobbe niet
veel goeds maar het was natuurlijk wel uitstekend zwemweer! En dat hebben we
geweten. We mochten een recordaantal bezoekers ontvangen. Op 7 augustus konden we
de 12.345e bezoeker in het zonnetje zetten. En toen hadden we nog een hele
zwemmaand te gaan!

Het zwemseizoen stond weer bol van de activiteiten. Het Slochterkampioenschap
Tobbedansen stond garant voor veel spektakel en 135 deelnemers pakten een medaille
tijdens de feestelijke jubileumeditie van de zwemvierdaagse. Het begin van de
zomervakantie vierden we met het tweedaagse evenement School´s out for summer. Het
hoogtepunt van dit evenement was natuurlijk het bezoek van Expeditie Grunnen met een
megabommetje onder leiding van presentator Stefan Bleeker!

Na het eindfeest met discozwemmen en spijkerbroekhangen konden we het als bestuur
en vrijwilligers iets rustiger aan doen, maar natuurlijk staat het werk nooit stil. De
technische dienst heeft de hele winter doorgewerkt en met ingang van het nieuwe seizoen
wordt het bad verwarmt met nieuwe ketels. Ook is afgelopen winter na een succesvolle
sponsoractie een buurtAED opgehangen aan de voorgevel van de Tobbe.

De voorbereidingen van de Tobbekalender 2019 kwamen door omstandigheden wat later
op gang. Gelukkig is het met hulp van enthousiaste vrijwilligers en adverteerders toch
gelukt en hangt ook dit jaar weer een Tobbekalender in vele huizen in Slochteren en
omgeving.

Inmiddels maken we ons op voor een nieuw zwemseizoen. Het zwembad heeft een grote
schoonmaakbeurt gehad en stroomt weer langzaam vol met schoon water. We gaan weer
leuke activiteiten voor de jeugd organiseren en natuurlijk is er ook dit jaar weer een
zwemvierdaagse. Voor degene die nog fitter de zomer in wil is Aquafit de uitgelezen kans!
Meer informatie en het opgaveformulier vind je op onze website.
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Natuurlijk hebben ook de badmeesters en -juffen weer zin in het nieuwe zwemseizoen.
Vorig seizoen waren er al nieuwe gezichten te zien aan het bad. Ook dit jaar zullen er
nieuwe gezichten te zien zijn. We hebben een leuk en enthousiast team maar zijn nog op
zoek naar nieuwe toezichthouders. Voor de kiosk hebben we afscheid genomen van Ans.
De andere dames zijn er ook dit jaar weer om u welkom te heten en te voorzien van
lekkers.

U leest het, we zijn weer startklaar voor het nieuwe zwemseizoen. Maar niet geheel
zonder zorgen. Ondanks de enthousiaste inzet van vrijwilligers is het toch elk jaar weer
een hele puzzel om het schoonmaakrooster gevuld te krijgen. Dus als u een paar keer per
seizoen kunt schoonmaken, geef u op!
Daarnaast draait het bestuur al enige tijd op minimale bezetting. Drie bestuursleden zullen
na afloop van dit seizoen hun taak neerleggen en we zijn dus hard op zoek naar nieuwe
bestuursleden! Wil jij het zwembad als vrijwilliger of bestuurslid ondersteunen, stuur dan
een mail naar info@zwembadslochteren.nl

De Tobbe kan alleen blijven bestaan met hulp van de gemeente Midden-Groningen en de
inzet van veel vrijwilligers. We willen de vrijwilligers dan ook weer hartelijk danken voor
hun inzet.

Namens het bestuur wens ik iedereen een mooie zomer en veel zwemplezier toe in de
Tobbe.

Herman Evenhuis
bestuurslid De Tobbe
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DE HUISREGELS
Zwembad de Tobbe hanteert een aantal (huis)regels waar iedereen zich aan dient te houden:
1. Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht zwembandjes te dragen.
2. Kinderen zonder zwemdiploma moeten in het zwembad altijd door een volwassene begeleid
worden.
3. Schoenen zijn niet toegestaan in en om het bad.
4. Het is niet toegestaan etenswaren in en rond het bad te nuttigen.
5. Afval moet in de daarvoor bestemde bakken worden gegooid.
6. Het is verboden alcohol mee te brengen naar het zwembad en te nuttigen.
7. Tijdens het zwemmen is het dragen van officiële zwemkleding verplicht. Hierop zal scherp worden
gelet. Het dragen van een korte sportbroek of een zwembroek over de knie is bijvoorbeeld niet
toegestaan. Het is niet toegestaan onderkleding onder de zwemkleding te dragen.
8. Lang haar dient in een staart (met elastiekje) of onder een badmuts te worden gedragen.
9. Het is niet toegestaan kleding in de badhokjes achter te laten. Er zijn hangers om de kleding op te
dragen. Aangetroffen kledingstukken in de badhokjes worden verwijderd.
10. Iedereen die in het bezit is van een abonnement dient deze te tonen aan de kassa.
11. Persoonlijke eigendommen kunnen aan de kassa worden afgegeven tegen ontvangst van een
genummerd elastiek. Omdat kinderen vaak losse spullen inleveren worden de ouders verzocht om
hun kinderen een portemonnee mee te geven.
12. Het zwembad is voorzien van een warme douche. Hiervoor zijn gratis muntjes verkrijgbaar. Deze
faciliteit is alleen beschikbaar voor volwassenen.
13. Bij herhaaldelijke overtreding van de regels, kan de toegang tot het zwembad voor een bepaalde
periode worden ontzegd.
14. De medewerkers van S.I.S. kunnen bij overtreding van de huisregels iemand de toegang tot het
zwembad ontzeggen.
15. Op het terrein van het zwembad is dragen van kleding en/of badkleding verplicht.
16. Men mag zich niet onnodig in het toiletgebouw en kleedruimtes ophouden.
17. Het gebruik van onderwatercamera’s is niet toegestaan.
18. Zeemeermin vinnen zijn niet toegestaan. Ons bad is helaas te klein om hiermee te zwemmen.
19. Op het gehele terrein van het zwembad, inclusief ingang en fietsenstalling, is een rookverbod
van kracht.
20. Bezoekers die niet zwemmen, maar wel gebruik maken van de faciliteiten van het zwembad worden
geacht wel entreegeld te betalen.
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DE OPENINGSTIJDEN
Het zwembad is open van zaterdag 27 april 2019 tot en met vrijdag 6 september 2019.
In de schoolvakanties gelden afwijkende openingstijden. De schoolvakanties zijn als volgt:


Meivakantie: zaterdag 27 april t/m zondag 5 mei.



Grote (zomer)vakantie: zaterdag 13 juli t/m zondag 25 augustus.



Vrijzwemmen op werkdagen tijdens de schoolperiode:
ma. di. en donderdag

van 15.30 – 17.00 uur en 19.00 – 20.00 uur

woensdag:

van 13.00 – 17.00 uur en 18.00 – 19.00 uur

vrijdag:

van 14.30 – 17.00 uur en 18.00 – 20.00 uur

Volwassen zwemmen (vanaf 18 jaar): op dinsdag en donderdag van 14.30 – 15.30 uur
en elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur.


Vrijzwemmen op werkdagen tijdens de schoolvakanties:
ma. di. do.:

van 13.30 – 17.00 uur en 19.00 – 20.00 uur

woensdag:

van 13.00 – 17.00 uur en 18.00 – 19.00 uur

vrijdag:

van 13.30 – 17.00 uur en 18.00 – 20.00 uur

Volwassen zwemmen (vanaf 18 jaar): op dinsdag en donderdag van 13.00 – 13.30 uur
en elke woensdagavond van 19.00 – 20.00 uur.


Openingstijden in het weekend:

van 13.00 – 17.00 uur



Openingstijden op feestdagen:

van 13.00 – 17.00 uur

! Let op:
Het bad is voor volwassenen - in het bezit van een abonnement - elke maandag, woensdag en
vrijdagochtend open van 07.00 – 08.00 uur.
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ABONNEMENTEN
Abonnementen kunnen aangevraagd worden via onze website:

www.zwembadslochteren.nl
De voorverkoop van abonnementen loopt van 12 maart tot 17 april.
Betalen kan met IDEAL of contant tijdens de afhaalavonden 23 en 24 april.
Er is op de afhaalavonden geen pinautomaat aanwezig!
Beschikt u niet over een computer, of lukt het niet om via de website te bestellen, dan kunt u
contract opnemen met de secretaris Harm ter Veer (voor adresgegevens zie blz 2).
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DE VRIJWILLIGERS
De Stichting Instructiebad Slochteren kan niet zonder de hulp van vrijwilligers. Hun inzet, tijd en
enthousiasme is uiterst waardevol en essentieel voor het voortbestaan van het bad. Vind jij het leuk
om activiteiten de organiseren? Kom ons dan versterken!
Wij zoeken heel concreet bestuursleden. Er zijn meerdere plekken vacant, we zoeken ten minste
drie nieuwe leden!
Ook zoeken we een vrijwilliger die alle activiteiten rondom de Tobbe-kalender op zich wil nemen.
Vooral voor het schoonhouden van de kleedruimten en de toiletten zoeken wij vrijwilligers. Door de
steeds strenger geworden wettelijke eisen aan de hygiëne vergt het schoonmaken meer tijd dan
vroeger. Wij vragen dan ook vrijwilligers die samen met iemand anders na sluitingstijd het bad willen
schoonmaken. De heren- en dameskleedkamer dienen te worden uitgespoten, geschrobd en
gedweild. Ook de zitbankjes en deuren moeten worden afgenomen. De toiletten dienen goed
gereinigd te worden. Tenslotte moeten de afvalbakken worden geleegd. Met z’n tweeën ben je in
circa 1 uur klaar.
Interesse in een bestuursfunctie, of bereid als vrijwilliger te helpen? Neem dan contact op met de
secretaris Harm ter Veer (voor adresgegevens zie blz 2).
Mailen mag ook: info@zwembadslochteren.nl
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DE DONATEURS
Om het zwembad open te houden en om steeds weer opnieuw aan de wettelijke eisen te voldoen,
heeft de Stichting Instructiebad Slochteren geld nodig. Door de gemeentelijke subsidie, de
inkomsten uit de kioskverkopen en - niet te vergeten - door donaties en sponsoring springt de
stichting er financieel ieder jaar uit.
Uw donatie is zeer welkom.
Help mee ons doel te bereiken en wordt donateur of doe een eenmalige gift. U kunt uw bijdrage
storten op IBAN-bankrekeningnummer NL80RABO0329142119 ten name van Stichting
Instructiebad Slochteren.
! Let op:
Onze vaste donateurs worden in 2019 in de maand juni benaderd.

AANMELDINGSFORMULIER DONATEURS
Hierbij geef ik mij, tot wederopzegging, op als donateur van de Stichting Instructiebad Slochteren.
Met deze donatie wil ik mijn bijdrage leveren tot het in stand houden van het zwembad.
Naam: ………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………
Postcode: ………………….

Woonplaats: …………………………………………………..

Donatiebedrag voor 2019 € ………..…….. (minimale donatie € 5,00)
Het donatiebedrag wordt persoonlijk bij u opgehaald. U ontvangt een donatiekaart.
Het formulier kunt u inleveren bij de kiosk. Mailen mag ook: info@zwembadslochteren.nl
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DE TARIEVEN VOOR 2019


Gezinsabonnement (ouders en kinderen
t/m 15 jaar):

Voorverkoop
Verkoop

€ 88,00
€ 98,00



Persoonlijk abonnement vanaf 16 jaar:

Voorverkoop
Verkoop

€ 48,00
€ 58,00



Persoonlijk abonnement t/m 15 jaar:

Voorverkoop
Verkoop

€ 40,00
€ 50,00



Bezoekers dagkaart :

€ 3,50



Tienbadenkaart:

€ 30,00



AquaFit (bij opgave van minimaal 12 personen)

€ 150,00



Duplicaat abonnement

€ 5,00

Voor kinderen tot 1 jaar is de toegang gratis.
Voorverkoop:
De uitgifte van de abonnementen is op:
dinsdag 23 april 2019

van 19.00 - 20.00 uur

woensdag 24 april 2019

van 19.00 - 20.00 uur

Plaats van uitgifte is zwembad De Tobbe, Voorborgstraat 9 Slochteren.
Er is geen mogelijkheid om te pinnen bij het afhalen van de abonnementen.
Voor wie het niet mogelijk is om met iDEAL te betalen is er de mogelijkheid om contant af te rekenen
bij de uitgifte.
Let op ! : Abonnementen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
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DE ACTIVITEITEN IN 2019
In het nieuwe seizoen staan er weer diverse activiteiten op het programma, o.a.:


Zwemvierdaagse:

maandag 24 t/m vrijdag 28 juni



Familie discozwemmen:

vrijdag 28 juni



Slochterkampioenschap Tobbedansen:

nog niet bekend.
volg de website voor actuele activiteiten



Discozwemmen + spijkerbroekhangen:

vrijdag 6 september



Schoonmaken + vrijwilligersavond:

zaterdag 7 september

Op de dag van opening en de dag van sluiting is het zwembad voor het publiek vrij toegankelijk.
Voor alle overige activiteiten is een geldig toegangsbewijs nodig.

 ZWEMVIERDAAGSE
De zwemvierdaagse is van maandag 24 juni t/m vrijdag 28 juni van 18.00 – 20.00 uur.
Vrijdag is de laatste dag en tevens een verplichte laatste afzwemdag. Er is feest in en rondom het
bad en natuurlijk worden dan de medailles uitgereikt. De kosten bedragen € 5,00 p.p.
! Let op: Tijdens de zwemvierdaagse is er ’s avonds geen vrij zwemmen.
Opgeven bij de kiosk.

 TOBBEDANSEN / SLOCHTERKAMPIOENSCHAPPEN
Ergens in augustus gaat de Tobbedansschans het bad weer in! Wie wordt de Kampioen van
Slochteren? Volg de activiteiten kalender op de website voor de definitieve datum.

 FAMILIE DISCOZWEMMEN
Het familie discozwemmen staat gepland op vrijdag 28 juni vanaf 20.00 uur. Lekker zwemmen
met muziek erbij. Natuurlijk is er ook een hapje en een drankje. Abonnementhouders: gratis. Nietabonnementhouders betalen € 1,50 p.p.
Op de laatste avond van het seizoen hebben we een discoavond + wedstrijd spijkerbroekhangen
voor de jeugd. Dit is op vrijdag 6 september. Aanvang: 20.00 uur.

 LAATSTE ZWEMDAG
Vrijdag 6 september is de laatste dag van het zwemseizoen 2019.

● VRIJWILLIGERSAVOND
Op Zaterdag 7 september starten we om 14:00 uur met het schoonmaken van het bad.
Aansluitend hebben we een gezellige barbecue voor alle vrijwilligers.
Kinderen van vrijwilligers zijn welkom.
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