
Gebruik buitenbad buiten de zomermaanden 
  
In 2013 is het buitenbad van de Waterdam gerenoveerd, waarbij één van de maatregelen is dat het 
water van het buitenbad het hele jaar door op minimale zwemwaterkwaliteit wordt gehouden. Dit 
blijkt goedkoper te zijn dan de baden stil te zetten en ze voor de opening van het seizoen schoon te 
maken en opnieuw te vullen.   
Hierdoor ontstaat  de mogelijkheid om 12 maanden per jaar het bad ter beschikking te stellen. In dit 
voorstel wordt gezocht naar een organisatievorm om het bad voor zoveel mogelijk zwemmers 
toegankelijk te maken tegen zo laag mogelijke kosten. 
 
Met diverse verenigingen en personen is contact gezocht, waaruit is gebleken dat er veel interesse is 
om van het bad gebruik te maken. Vanuit de Waterdam hebben wij de volgende uitgangspunten: 
  

  Voorkeur gaat uit naar openstelling zonder inzet van personeel, dit om het tarief zo laag 
mogelijk te houden. Dit is binnen de wettelijke kaders goed mogelijk, geïnteresseerde 
partijen dienen  zelf zorg te dragen voor voldoende gekwalificeerde toezichthouders 
(trainer(s) op de kant welke voldoende opgeleid zijn);  

 Het meest handige is dat de buitenzwemmers van de omkleed- en douchevoorzieningen 
buiten gebruik maken. De kosten voor schoonmaak, stookkosten boiler etc. zullen in het 
tarief worden verwerkt; 

 Indien de zwemmers gebruik willen maken van de binnen voorzieningen (omkleden, douchen 
etc) zal dit moeten worden doorberekend. Echter, wij hebben buiten ook omkleed- en 
douchevoorzieningen. Het is dus zeer goed mogelijk het bad volledig op sleutelbasis ter 
beschikking te stellen. Hierdoor zijn zwemmers ook niet gebonden aan onze openingstijden. 

 
Ons voorstel is om een proefjaar aan te gaan, waarna een kosten-baten analyse wordt gemaakt en 
een definitief tarief kan worden vastgesteld. Voor het eerste jaar stellen wij de volgende constructie 
voor: 
 

 Een tarief van € 3,50 per zwemmer, wat een all-in tarief is voor het gebruik van alle buiten 
voorzieningen; 

 Er staat te allen tijde een toezichthouder op de kant; 

 Andere verenigingen mogen gelijktijdig zwemmen; 

 Andere geïnteresseerden mogen gelijktijdig zwemmen (wij hebben banenzwemmers die 
graag (met een pak) buiten willen zwemmen), onder toezicht van de aanwezige 
trainer(s)/toezichthouder(s). Deze geïnteresseerden rekenen via de receptie af en melden 
zich bij de betreffende trainer(s)/toezichthouder(s); 

 Gebruik is op basis van een (standaard) ter beschikkingstellingsovereenkomst met daaraan 
verbonden algemene voorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving 
en zijn opgesteld door Sportfondsen Nederland; 

 De betrokken partijen krijgen zelf de beschikking over een sleutel van het hek en van de 
omkleed-, douche- en sanitairvoorzieningen en dragen zelf zorg voor opening en sluiting. Het 
is mogelijk om met een personenauto het terrein te betreden (uiteraard alleen op de 
bestrate gedeelten) om tot het bad aan toe te rijden. Voor al deze punten zal voorafgaand 
een instructie vanuit de Waterdam worden verzorgd; 

 Indien gewenst kan er vanuit de Waterdam een toezichthouder worden verzorgd. De 
personeelskosten zullen dan 1-op-1 worden doorbelast. 
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