stichting Samenwerkende Zwembaden Noord Holland
Deze nieuwsbrief is voor alle zwembaden, zwemscholen en zwembadmedewerkers in Noord Holland.

Agenda 2019/2020

-

-

Opleiding lifeguard
Op woensdag 13 november start er een
extra opleiding lifeguard.
Heeft u nog iemand die wil instromen en
niet wil wachten tot maart 2020 dan is
het nu de kans.
Let op er zijn nog maar 5 plaatsen.
Wees er dus snel bij. VOL is VOL.

8 november
Bezoek Aquanale in Keulen
13 november
Start extra cursus lifeguard
20 november
Bijeenkomst gebarentaal
Januari
Managers bijeenkomst
21 februari
Zwembadbezoek Emmen
Maart
Algemene
deelnemersvergadering
Maart/april
Cursus Life Guard

Voor wie: nieuwe zwembad
medewerkers.
Data: Woensdag 13, 20 en
27 november; 4, 11 en 18 december.
Plaats: Schagen.
Locatie: Zwembad de Wiel.

Verdere informatie volgt.

Tijd: 12.00-16.00 uur.
Kosten: € 260,- per deelnemer;
inclusief het examen.
https://www.sznh.nl/evenementen-kalender/

NIEUW!!
WhatsApp
geheugensteuntje
Wil u snel op de hoogte blijven van
evenementen of mededelingen van de
SZNH, stuur dan een WhatsApp of sms
naar nr: 06-58775667.
U kunt niet reageren op de berichten;
alleen ontvangen.
Geef dit door aan al uw collega’s.
SZNH
Raadhuislaan 8 – 1613 KR Grootebroek
info@sznh.nl
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Terugblik op Aquasport dag
Collega’s voor Collega’s.
Na groot succes van 2018 was er ook
dit jaar weer een aquasport-ochtend.
Dit keer in zwembad de Hoornse vaart
in Alkmaar.
Het doel van deze Aquasport ochtend
was om bij elkaar in de keuken te
kijken. Hoe doen mijn collega’s uit
andere baden het.
Op 3 oktober waren 36 collega’s bij
elkaar. 6 Verschillende aquasporten
kwamen aan de orde.
Deze bijeenkomst werd als zeer
leerzaam ervaren.

Herhaalde aankondiging !
Gebarentaal 20 november 2019
Op 20 november organiseert de SZNH een
bijeenkomst gebarentaal.
Er is nog beperkt plaats.

Op verzoek van de aanwezige
zwembadmedewerkers zal dit
evenement ook in 2020
terugkeren.

Iedereen heeft wel eens te maken met
doven of slechthorenden. Op deze
bijeenkomt leer je hoe te communiceren
met deze doelgroep. Dit zal een zeer
interessante bijeenkomst worden.
LET OP; dit wordt gegeven op een avond!!!
Meld je snel aan via www.sznh.nl want
VOL = VOL
Voor wie: Alle zwembad medewerkers
Thema: Gebarentaal
Datum: 20 November 2019
Tijd: 19.30-22.00 uur
Plaats: Noord-Scharwoude
Locatie: Sporthal Geestmerambacht
Kosten: Gratis voor deelnemende
zwembaden SZNH en €15,00 voor anderen.
Zonder lunch of diner.
http://www.sznh.nl/evenementen-kalender/

Aquanale in Keulen; 8 november
Deze inschrijving is inmiddels gesloten !
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De SZNH zwembaden

Gezocht / aangeboden.

Zwembad de Zien

Zwembad ’t Baafje

Zwembad
Waardergolf

Zwembad Meerkamp

Zwemschool Schermer

Zwembad
Den Krieck

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

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

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
Zwembad Buitenmeere

Zwembad de Hout

Zwembad de Wiel

Zwemschool Vogel

Zwembad
Boerhaavebad

Zwembad de Spetter

Zwembad Waarland

Like ons via Facebook

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:
Algemeen:
Secretaris:
Penningmeester:
Website:

Raadhuislaan 8
1613 KR Grootebroek
info@sznh.nl
secretaris@sznh.nl
penningmeester@sznh.nl
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.
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.

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.

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