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

Agenda 2020

-

-

Manager en Technische Dienst
bijeenkomst

22 januari
Managers bijeenkomst & TD
28 februari
Zwembadbezoek Emmen
24 maart
Algemene
deelnemersvergadering
Maart/april
Cursus Life Guard

Verdere informatie volgt.

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.

Wie heeft er niet mee te maken; de
omgevingsdienst (voorheen RUD). Op
deze bijeenkomst zullen we het
bouwbesluit 2012 bespreken, RVS
problematiek enz. Hier kunt u vragen
stellen en antwoordt krijgen. Een zeer
belangrijke bijeenkomst dus. De
bedoeling van deze bijeenkomst is
wederzijds respect creëren en hoe
komen we tot elkaar, hoe gaan we
met elkaar om en hoe groeien we naar
elkaar toe.
Uiteindelijk hebben we het zelfde doel;
veiligheid.
Voor wie: Managers en Technische
medewerkers
Thema: Omgevingsdienst Noord
Holland
Datum: 22 Januari 2020
Plaats: Noord-Scharwoude
Locatie: Sporthal Geestmerambacht
Tijd: 10.00 - 14.00 uur (inloop 9.30
uur
Kosten: Gratis voor deelnemende
zwembaden SZNH. Voor anderen
€25,00 pp.
https://www.sznh.nl/evenementen-kalender/

.
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Terugblik 8 november
Op 8 november is een kleine delegatie
van de SZNH afgereisd naar Keulen de
zwembad beurs in Duitsland. Helaas
moeten we mededelen dat de beurs
erg tegen viel. We zullen deze
activiteit dan ook niet herhalen. We
hebben wel een heel gezellige dag met
de collega’s gehad.

steekt, vindt het dan ook prettig als er
een grote opkomst is. Houdt ons
programma op de website in de gaten.
Of schrijf in op de WhatsApp
informatie. Zie verderop in deze
nieuwsbrief.

Werkbezoek Emmen
Ieder jaar organiseert de SZNH een
werkbezoek naar een van de nieuwste
baden met de nieuwste technieken. Dit
jaar gaan we naar het pas geopende
zwembad in Emmen Aquarena. We
zullen ons daar laten rondleiden en laten
inspireren door de nieuwste technieken
en snufjes.

Terug blik op bijeenkomst 20
november
20 november organiseerde de SZNH
een bijeenkomst gebarentaal voor de
zwembad medewerkers. Dit maal op
een woensdag avond. De
belangstelling was zo groot dat we de
inschrijving hebben moeten sluiten. 50
Collega’s deden mee en waren zeer
enthousiast. Deze bijeenkomst werd
dan ook met een zeer goed
beoordeeld.
De vrijwilligers van de SZNH
activiteitencommissie, die veel tijd en
energie in dit soort bijeenkomsten

Na dit bezoek zullen we naar de
dierentuin van Emmen gaan om daar
achter de schermen te kijken naar de
waterbehandeling van de waterbassins
van de dierentuin.
Hoe leuk is dat?
Deze kans mag je toch niet missen?
Neem de TD dus mee.
Voor wie: Managers en TD
Thema: Werk bezoek
Datum: 28 februari 2020
Plaats: Emmen
Locatie: Zwembad Aquarena
Tijd: Hele dag Vertrek +/- 8 uur
Kosten: Gratis voor deelnemende
zwembaden SZNH
https://www.sznh.nl/evenementen-kalender/
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Zwembadpersoneel meldt je aan voor
alle nieuwtjes.
Gezocht / aangeboden.
De SZNH zwembaden
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.

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