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Nieuwsbrief
Vrijwilligers
Ook dit seizoen waren er weer veel vrijwilligers ac�ef voor het zwembad. Een groot deel van de vrijwilligers zet zich in voor de jaarlijkse
ac�es: de Paasbroden in het voorjaar en de Griﬃoen kalender in het
najaar. Een kleinere groep, maar zeker niet minder belangrijk, is in de
voorbereiding van het seizoen in de maanden februari tot april bijna
dagelijks op het bad te vinden om het zwembad gereed maakt voor
het seizoen. De afgelopen maanden hee� deze ploeg tevens het bad
weer winterklaar gemaakt. Het schoonmaakteam maakt de zwembaden en accommoda�es schoon aan het begin van het seizoen. De
vrijwilligers van het dagelijks bestuur, dat gecontroleerd wordt door
het algemene bestuur, dragen de verantwoordelijkheid voor de algehele organisa�e en moeten zorgen voor een juiste exploita�e van het
zwembad.
De toekoms�ge exploita�ekosten kunnen in de hand worden gehouden als er zo veel mogelijk werkzaamheden door vrijwilligers uitgevoerd worden. Wilt u ook zo nu en dan de handen uit de mouwen te
steken op het zwembad, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger via
info@zwembadgrijpskerk.nl.

Vacature
Wij zijn momenteel dringend op zoek naar een vrijwilliger die ons
technische team wil versterken. De werkzaamheden zijn zeer divers,
en technisch van aart. U moet hierbij denken aan werkzaamheden
aan: zwembadtechniek (pompen, regeltechniek, leidingwerk ed.),
installa�etechniek (elektrotechnisch, HV/AC, duurzame energieopwekking) en/of gebouwen (�mmerwerk, schilderen). De piek van de
werkzaamheden ligt in de maanden februari tot april (voorbereidingen voor seizoen) en september tot november (winterklaar maken). In
het seizoen worden er geen werkzaamheden verricht en zal er alleen
bij calamiteiten een beroep op u worden gedaan.
Het technische team is werkzaam op maandag en dinsdag tussen 9.00
en 16.00 uur.
Hee� u belangstelling voor deze vacature of wenst u meer informa�e,
mail dan uw contactgegevens naar info@zwembadgrijpskerk.nl of bel
met Jacques Mulder, voorzi�er s�ch�ng zwembad de Griﬃoen
(06-51970451).
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Met deze nieuwsbrief informeren wij u
omtrent een aantal ontwikkelingen op
uw zwembad ‘De Griﬃoen’.
Terugblik zwemseizoen 2016
Met ruim 30.000 bezoekers kijken wij
terug op een geslaagd seizoen, waarin
weer allerlei ac�viteiten zijn georganiseerd. Onder andere zwemlessen voor
jong en oud, aqua kids, zwem4daagse en
lasergamen.
Kalender
De ac�ecommissie hee� het weer voor
elkaar gekregen om de handige Griﬃoenkalender uit te brengen. Dankzij veel
ondernemers uit Grijpskerk en omstreken komt de opbrengst van de kalenderverkoop volledig ten goede aan het
zwembad.
De eerste kalender is uitgereikt aan
Riekus Ganzevoort die al vele jaren
samen met zijn collega- vrijwilligers het
technische team vormt. Zij zorgen er
ieder jaar weer voor dat het zwembad
technisch op orde is en het terrein er
verzorgd uitziet. Aangezien Riekus hee�
besloten om een stapje terug te doen,
hee� de ac�ecommissie gemeend om
hem hierbij eens in het zonnetje te
ze�en. Deze nieuwsbrief staat in het
teken van vrijwilligers en is tevens een
oproep voor nieuwe vrijwilligers.

