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•

Wij zijn Jeannet Smit-Dekker en Gabriëlla Monincx. Beide ruim 15 jaar werkzaam in diverse
zwembaden in Noord-Holland. Tijdens deze periode hebben we gemerkt dat er veel ruimte
voor verbetering was in de manier van zwemles geven en in de omgang met de deelnemers
en hun ouders. Daarom zijn wij in 2018 gestart met Zwemschool de Waterdieren in het van
Blanckendaell dierenpark in Tuitjenhorn. Onze speerpunten zijn:
o Kleine lesgroepen
o Individuele leerlijnen, dus iedereen krijgt les op zijn eigen niveau
o Persoonlijke aandacht voor de deelnemers én de ouders

•

In korte tijd is gebleken dat deze locatie en deze formule een succes zijn!
o De vraag naar zwemles in Warmenhuizen / Tuitjenhorn blijkt groot. Na 1 jaar waren
alle lessen vol en hadden wij een flinke wachtlijst opgebouwd.
o Ook uit bijv. Schagen, Schoorl, Langedijk, Heerhugowaard, Alkmaar en Bergen
kwamen de deelnemers naar Tuitjenhorn voor onze Zwemschool en visie.

•

Vanaf maart 2020 konden wij geen les meer geven i.vm. de eerste Lock down. In diezelfde
tijd heeft de eigenaar van het zwembad in het dierenpark helaas besloten dat hij het o.a.
i.v.m. corona niet meer aandurfde om ons de Zwemschool voort te laten zetten. Alle
gesprekken hierover hebben niet mogen baten en in januari van dit jaar is het contract
beëindigd.

•

Op dit moment geven wij privélessen op locatie, dus bij mensen thuis, maar op deze manier
kunnen we slecht aan een klein deel van de aanvragen gehoor geven. Daarom zoeken wij een
stuk grond in de omgeving Warmenhuizen / Tuitjenhorn om een instructiebad op de
bouwen.

•

Wij denken dat ons plan erg interessant zou kunnen zijn voor de gemeente omdat:
• Onze zwemschool heeft aangetoond dat er veel vraag is naar de
mogelijkheid voor zwemles (in de buurt) en vooral de manier waarop
wij dit doen.
• dit weinig kosten voor de gemeente met zich meebrengt.
• de veiligheid in en om het water sneller vergroot kan worden nu er,
door corona, langere wachtlijsten zijn in de huidige zwembaden.
• Wij aan een groter sociaal belang en het doel “meer mensen in
beweging krijgen” bij zouden kunnen dragen door bijv.
o MBVO lessen
o ouder en kind lessen
o peutersurvival
o trimzwemmen
o schoolzwemmen
o verhuur aan bijv. fysiotherapie, zorginstellingen, allochtone
gezinnen, duikvereniging, sportinstellingen
o enz.

•

Onze vraag is: Is er een ongeveer 450 m2 grond beschikbaar of zou dit beschikbaar gemaakt
kunnen worden in / om Warmenhuizen – Tuitjenhorn?

•

Onze voorkeur gaat uit naar de grond bij het Maarten van der Weijdenbad omdat dit:
o Centraal gelegen is voor Warmenhuizen en Tuitjenhorn, onze hoofddoelgroep
o Meerder sportgelegenheden bij elkaar zijn
o In de buurt is van diverse zorginstellingen
o Er voldoende parkeergelegenheid is
Op dit moment is de grond verhuurd aan Social lessure. Na en gesprek blijkt dat wij beiden
mogelijkheden zien voor een eventuele samenwerking, maar op een andere manier.
o Ideeën voor samenwerking:
▪ Personeel delen bij nood
▪ Personeel uit andere zwembaden opleiden / bijscholen
▪ Als de Zwemschool in vakanties gesloten is, zou Social Lessure het
instructiebad kunnen gebruiken / huren
o Tegenstrijdigheden:
▪ Hun idee is om de gemeente te vragen het 25 m. bad te overkappen door en
het dan aan ons te verhuren.
▪ Zij zien weinig tot geen mogelijkheid voor ons om zelf te bouwen omdat zij al
een contract hebben
▪ Zij denken dat de gemeente geen interesse in heeft in een instructiebad

•

▪

Door onze visie en speerpunten is een 25 m. “buiten”bad eigenlijk geen optie

Onze vragen zijn dus eigenlijk:
•
•
•

Kunt u ons helpen met het vinden van een locatie voor ons toekomstige
zwembad/instructiebad?
heeft u ideeën / toevoegingen / tips waar we niet aan gedacht hebben?
Waar zouden we de kosten voor eventuele pacht kunnen achterhalen om toe te voegen aan
ons financiële plan?

