stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland
Deze nieuwsbrief is voor alle zwembaden, zwemscholen en zwembadmedewerkers in Noord Holland.
Agenda 2018/2019
-

-

-

-

-

31 januari
Managersbijeenkomst
8 maart
Werkbezoek verschillende
zwembaden in Noordwijk en Katwijk
22 maart
Algemene vergadering en spreker
en discussie over energietransitie in
bestaande en nieuwe baden
16, 23 en 30 maart
Opleiding life guard (minimaal 10
deelnemers)
Mei
Omgaan met agressie
Oktober
Aquasportdag; collega’s voor
collega’s

Verdere informatie volgt.

Wij wensen iedereen een
gezond en gelukkig
2019.

Managers Bijeenkomst
Op 31 Januari 2019 is er een
bijeenkomst voor managers en
geïnteresseerden.
Op deze dag zullen we praten onder
begeleiding van Andre Timmermans
(Drijver en partners) over alle negatieve
(terecht en onterechte) media berichten.
Verdrinking tijdens schoolzwemmen
(Rhenen), veroordeling personeel, uit de
hand gelopen Halloween feest (Tilburg),
bijna verdrinking (Barendrecht),
incidenten en regelgeving enz.
Wat kunnen we hier mee doen? Is hier
een oplossing voor?
Hoe kunnen we de zwembaden weer in
een positief daglicht zetten. Met een
terugblik op 2018.
Dit zal een interessante bijeenkomst
worden die je zeker niet mag missen.
Het is belangrijk dat we hier als
zwembaden van Noord Holland van ons
laten horen. Geef je nu op!
Datum: 31 Januari 2019
Plaats: Tuitjenhorn
Locatie: Harenkarspelhal, Oostwal 21,
1747 EZ Tuitjenhorn
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Tijd: 10.00-14.00 uur (Inloop v.a. 9.30
uur); inclusief lunch
kosten: gratis voor de deelnemers aan de
SZNH en €25,00 pp. voor de overigen.
A.u.b. van te voren inschrijven via onze
website:

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.

http://www.sznh.nl/evenementen-kalender/

De SZNH zwembaden

Gezocht / aangeboden.

Zwembad de Zien

Zwembad ’t Baafje

Zwembad
Waardergolf

Zwembad Meerkamp

Zwemschool
Schermer
Zwemschool Fitland
XL De Geus
Zwembad
Het Streekbad
Zwembad de Terp
Zwembad de Venne

Zwembad
Den Krieck
Zwembad de Planeet
Zwembad
Het Heersdiep
Zwembad
de Witte Brug
Zwembad de Zeehoek

Zwembad
Buitenmeere
Zwembad
't Koggenbad

Zwembad
Het Hemmerven
Zwembad
Enkhuizerzand
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

Zwem en
Recreatiebad 't Bun
Zwemschool
Frits van der Werff

Zwemschool
Jos Koelemeijer

Zwembad de Wirg

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; deelnemer aan de SZNH of niet.
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.

Zwembad de Hout

Zwembad de Wiel

Zwemschool Vogel

Zwembad
Boerhaavebad

Zwembad de Spetter

Inschrijven/opzeggen voor deze nieuwsbrief kan via
info@sznh.nl

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 staffelkorting.
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