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Onder andere door een vrij koude en regenachtige start van het seizoen
hebben we moeten constateren dat in het seizoen 2016 zowel het ledental als
het aantal zwemkaarten wederom een kleine daling kenden: aantal leden
1223 (-78), aantal zwemkaarten 3359 (-166). In de maanden juli, augustus en
zelfs september nog was het weer goed en hebben we een aantal tropisch
warme dagen gehad waarop het aantal bezoekers zeer hoog lag.



Het bestuur is in 2016 qua samenstelling gewijzigd: op 24 mei 2016 trad John
van der Linden na een bestuurslidmaatschap van 17 jaar af. Michael Mac
Donald en Martinus Ruimschotel traden aan als nieuwe bestuursleden.
Het personeel stond afgelopen seizoen voor de elfde keer op rij onder leiding
van Ghislaine Hentzen. Verder waren er werkzaam: Maya Pape en Christian
van de Ridder als vaste krachten en een grote groep oproepkrachten. Er
waren regelmatig vrijwilligers van de kleine SVH behulpzaam. Door de inzet
van medewerkers en vrijwilligers, is de zomer van 2016 plezierig verlopen.
Ook dit jaar zijn er weer diverse onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Voor
de opening van het seizoen is de grote boom op het grasveld gekapt. Bij de
grote glijbaan is de trap vervangen en is er een tweede bij geplaatst. De
toegangssluis naar de hoge duikplank en het hekwerk om het terras bij de
overkapping zijn verplaatst. Dit in verband met het nieuwe veiligheidsplan.
Voor het nieuwe veiligheidsplan is tevens een informatiebord geplaatst bij de
ingang.
In het seizoen van 2016 is er een aantal geslaagde evenementen
georganiseerd. Een groot succes was het Kapitein Blackpool evenement. In
september is het zwembad op een voorspelde warme dag langer open







gebleven. Vele bezoekers hebben toen genoten van een heerlijke warme
avond.
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