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Het zwembadseizoen 2020 is 
nog niet eens begonnen, maar 
het wordt nu al een seizoen om 
nooit meer te vergeten. Van-
wege de corona-maatregelen 
kunnen we helaas nog niet van 
start met het nieuwe seizoen. 

Vol trots hadden we jullie het gereno-
veerde glijbaan- en peuterbad, het 
nieuwe speeltoestel, het aangepaste 
Winkeltje en meer willen laten zien. 
Hopelijk mogen we op 1 juni wel 
open. Wij zijn er in ieder geval klaar 
voor!  Samen met andere buiten-
baden, gemeente en overheidsdien-
sten is er steeds contact over wat er 
eventueel mogelijk is. Zeker nu veel 
mensen de zomervakantie thuis zul-
len doorbrengen, willen we dolgraag 
open. Als we open mogen zal dat 
waarschijnlijk onder strenge voor-
waarden zijn en hebben we daar 
onze vrijwilligers keihard voor nodig. 

Onder voorbehoud
Alle tijden en activiteiten in dit Haze-
laartje zijn onder voorbehoud. Houd 
onze site en facebookpagina in de 
gaten voor de laatste informatie. 
Het bestuur wil graag via deze weg 
iedereen een hart onder de riem 

 steken in deze bizarre tijd. De geno-
men maatregelen zijn pittig en raken 
ons allemaal, met groot of klein leed. 
Wij hopen dat iedereen na deze 
 periode weer heerlijk kan komen ont-
spannen in ons zwembad. Zorg goed 
voor jullie zelf en jullie naasten. 

Het bestuur van De Hazelaar

2020. Een nu al onvergetelijk seizoen.

O P E N L U C H T Z W E M B A D

Voorseizoen
(Ma 1 juni t/m vr 17 juli 2020) Ma t/m vrij : 13.00 uur tot 19.00 uur Za en zo : 11.00 uur tot 18.00 uur 

Hoogseizoen 
(Za 18 juli t/m zo 13 september 2020) Ma t/m vrij : 13.00 uur tot 20.00 uur Za en zo : 11.00 uur tot 18.00 uur 

Afwijkende openingstijden: Op Pinkstermaandag (ma 1 juni) is het zwembad open van 11.00 tot 18.00 uur. Tijdens de Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp zijn we gewoon open.

OPENINGSTIJDEN

Oproep tot steun
We houden ons zwembad draaiend door de verkoop van 

 abonnementen, entreekaartjes en met  opbrengsten uit ’t Winkeltje.  
Door wat ons te wachten staat, verwachten we een flinke financiële 
knauw te krijgen. Steun ons! Met de donatieknop op onze site kunt u  

ons een  bedrag naar keuze overmaken, via de bank kan natuurlijk ook:  
NL66RABO0120558130 t.n.v. Stichting de Hazelaar.  

Bedankt!
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Bestel tijdig en online  

uw abonnement 

(zie achterpagina)



Ook voor dit jaar waren er plannen voor diverse activiteiten gemaakt. Omdat we op dit moment 
geen zekerheid hebben over wat corona ons toelaat de organiseren, verwijzen wij u voor de 
laatste up-to-date informatie naar onze website: www.zwembad-dehazelaar.nl.

Nieuw speeltoestel
Het stoere speeltoestel 
op het grote veld werd 
helaas afgekeurd, maar 
gelukkig is er deze 
winter een nieuw toestel 
geplaatst.  

ACTIVITEITENAGENDA 2020

O P E N L U C H T Z W E M B A D

Na het diepe bad in 2019, was dit voorjaar het glijbaan- en peuterbad aan 
de beurt om gerenoveerd worden. Net als het diepe bad waren deze baden 
in slechte staat en moesten tot op het beton kaal gemaakt worden. Ook waren 
er wat problemen met de stroef- of gladheid op de brug. Deze problemen zijn 
verholpen door de aannemer en is nu weer zoals het moet zijn: veilig en zonder 
zorgen te betreden. 

Door allerlei acties hebben we geld op weten op te halen: met de opbrengst van 
het Haza Ibiza Junior Triathlonfeest, donaties van Rabobank Groene Hart Noord 
en Fonds Alphen. Hartverwarmend was ook een actie van Groene Hart school 
en we kregen het overgebleven geld van het 700-jarig bestaansfeest van Hazers-
woude. Samen met diverse giften van particulieren hebben we het geld (44.000) 
bijna bij elkaar. Hier zijn we heel dankbaar voor.

Het coaten van het zwembad

Cursus zwemmend 
redden
Ook dit seizoen staat deze 
cursus weer op de agenda, 
want het is belangrijk om 
waakzaam en oplettend te zijn 
maar ook te blijven. Samen 
met de Reddingsbrigade uit 
Waddinxveen zetten we weer 
de puntjes op de i. 

Aquarobics
Wanneer we groen licht hebben, zal er in samen-
werking met de Stichting Actief Rijnwoude weer 
aquarobics gegeven worden in het grote bad. Tijdens 
de reguliere zomer vakantie zal een sportieve mevrouw 
van Zwembad de Sniep u laten zweten in het water. 
Houd de website in de gaten voor doorgang en tijden.

Duurzaamheid  
in ’t Winkeltje
Afval is afval en ook het zwembad heeft hier mee te 
maken: vanaf dit seizoen zijn alle snackverpakkingen 
en bekertjes van karton of van recyclebaar plastic. Van 
frietbakje tot wijnglas. Helpt u mee met verduurzamen?

Nieuwe moderne website
We gaan met onze tijd mee en dat geldt ook voor de website. Voor-
zien met de laatste technieken, prima te lezen op smartphone of tablet 
en dus meer gebruikersgemak. 
Er is een eigen hoofdstuk voor vrijwilligers, hier staan o.a. alle instruc-
tiebladen op.  
De nieuwe site is al beschikbaar voor iedereen.



SEIZOEN 2009

Grote 
toekomstplannen
Misschien heeft u er iets over gelezen of gehoord of 
misschien nog niet, maar we hebben met het zwembad 
grote toekomstplannen. Om te voldoen aan alle eisen 
en wensen denken we zelfs aan nieuwbouw. Onze 
uitdagingen in het kort:
• Zwembad energieneutraal maken 
•  Grotere bezoekersaantallen door o.a. nieuwbouw en 

omliggende dorpen
• Invullen van diverse nieuwe diensten en (bestuurs-)taken 
•  Toenemende verantwoordelijkheden onder de 

vrijwilligers 
• Steeds strengere regelgeving: 
   -  opslag en reductie van chemicaliën  

(o.a. chloortransport wordt verboden) 
   - horecavereisten, o.a. vergunningen 
   - trainingen voor toezicht en horeca 
   - keuringen van o.a. apparatuur en ketelhuis 
   - beheers- en veiligheidsplannen

Met een enthousiaste groep vrijwilligers is de werkgroep 
Hazelaar Duurzaam opgericht. Deze groep bevat enorm 
veel kennis over techniek, regelgeving en duurzaamheid.    

Wilt u ons zwembad helpen?
Er is altijd vrijwilligerswerk dat bij u past!

Hiernaast vindt u een overzicht van 
de diverse functies. Aanmelden 
kunt u via de website of door deze 
antwoordstrook ingevuld in te leveren 
bij de kassa van het zwembad (in de 
brievenbus kan ook). Of maak een 
foto van deze strook en mail aan: 
info@zwembad-dehazelaar.nl

Voor meer informatie 
(of aan meldingen): 
www.zwembad-dehazelaar.nl

Geef hier uw favoriete vrijwilligerswerk een vinkje

 Kassa ‘t Winkeltje Schilderen Technisch Openen  Schoonmaak Badtoezicht Groen Activiteiten Bestuur
    onderhoud  en sluiten   onderhoud

Ik help dit seizoen Zwembad De Hazelaar graag als vrijwilliger. Hierboven heb ik mijn voorkeur aangevinkt.

Mijn naam is:

Ik ben bereikbaar op telefoonnummer:

Bestuur en stichting 
Het zwembad wordt draaiende gehouden door de 
 volgende commissies: Onderhoud, Zwembadzaken, 
 Activiteiten, Kassa en Winkel. Deze commissies worden 
alle vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuur bestaat 
in totaal uit zes personen waarvan drie bestuursleden het 
dagelijks bestuur vormen, te weten de voorzitter, secretaris 
en de penningmeester. 

Stichting Zwembad De Hazelaar is opgericht om 
het voortbestaan van het openluchtzwembad in Hazers-
woude-Dorp te waarborgen. De stichting heeft een aantal 
doelstellingen geformuleerd:

•  Zwemgelegenheid bieden aan de inwoners van  
Hazerswoude-Dorp e.o.

•  Voldoen aan de wettelijke eisen (m.b.t. veiligheid, 
zwemwater kwaliteit etc.)

•  Beheer en uitvoering uitsluitend door vrijwilligers
•  Geen uitbreiding van het bad, wel verfraaiing en 

 verbetering

VACATURES 
VOORZITTER                                                     

Je bent het gezicht van het zwembad. Je bepaalt  
koers, maakt toekomstplannen en neemt  
beslissingen met de rest van het bestuur.   

                                              
BESTUURSLID ONDERHOUD & HORECA
Je bent verantwoordelijk voor een goed  

onderhouden zwembad en voor alles wat  
met ‘t Winkeltje te maken heeft. Samen met de 

onderhoudsploeg en werkgroep Hazelaar Duurzaam 
ben je bepalend voor de toekomst van het zwembad.  

Voor interesse stuur ons een mail:  
secretaris@zwembad-dehazelaar.nl

Alvast bedankt!

Impressie mogelijke duurzame nieuwbouw

Vrijwilligers enquête
In het najaar hebben we voor het eerst een enquête 
uitgestuurd naar alle vrijwilligers. Heel blij met de grote 
response en met de vele tips. Van limonade in literflessen 
tot wifi gebruik. We gaan hiermee aan de slag! 



CONTACTGEGEVENS

VOLG ONS 
OP FACEBOOK

Stichting Zwembad De Hazelaar
Sportparklaan 17, Hazerswoude 
Dorp. Komt u met de auto? Stel uw 
navigatiesysteem dan in op Katjesweg, 
Hazerswoude Dorp 

Telefoonnummer voor informatie 
van openingstijden: 
0172-588676 (zwembad)

E-mail secretariaat: 
info@zwembad-dehazelaar.nl

Secretariaat: Postbus 24, 
2390 AA Hazerswoude dorp

Bekijk ook onze website: 
www.zwembad-dehazelaar.nl

 

Dagkaartje 2020   
0 t/m 2 jaar  GRATIS 
3 t/m 15 jaar  €  4,00 
16 jaar en ouder  €  5,00

O P E N L U C H T Z W E M B A D

ABONNEMENTEN 2020
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Zwembad de Hazelaar heeft een  
facebookpagina, maar ook een website.
Zo blijft u op de hoogte van alle 
activiteiten, maar ook wanneer het 
zwembad bijvoorbeeld dicht is bij slecht 
weer.  
Dus like de facebookpagina en mis niets 

Ga voor online abonnementen naar www.zwembad-dehazelaar.nl.
Na het bestellen ontvangt u een e-mail ter 
bevestiging van uw bestelling. Deze dient tevens 
als tijdelijk toegangsbewijs. 

Al eerder een abonnement gehad?
Met het invullen van het mailadres worden alle gegevens van de abonnement-
houder(s) opgehaald. Even de gegevens controleren, zo nodig aanpassen en 
door naar betalen met Ideal. Heel gemakkelijk…     

Afhalen abonnementen
U kunt uw abonnement vanaf de opening bij de kassa ophalen.  

Met korting kopen aan de kassa
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om online te bestellen dan bestaat ook de 
mogelijkheid om vanaf de opening bij de kassa uw abonnement aan te vragen. 
U dient dan ter plekke het abonnement te betalen. Dit kan t/m 7 juni 2020,  
na deze datum ontvangt u geen korting meer. Vanaf 8 juni 2020 geldt het 
normale tarief.

 ONZE VOORKEUR IS DAT U ONLINE BESTELT!

Abonnementen tarieven 2020 (online én aan de kassa)

Voorverkoop (t/m 7 juni)  Seizoensverkoop (vanaf 7 juni)

Persoonlijk abonnement e  45,00 Persoonlijk abonnement e  50,00
Gezinsabonnement e  97,50 Gezinsabonnement e  105,00

Voor alle duidelijkheid: een gezinsabonnement is alleen bestemd 
voor op één adres samenwonende partners met hun thuiswonende 

kinderen. Iedereen die de kassa passeert dient in het bezit te zijn van 
een geldig toegangsbewijs, ook indien er niet gezwommen wordt.

Haal gratis uw 
EHBO diploma
Hoe moet je 
reanimeren of 
goed verband 
aanleggen en wat te 
doen bij verstikking, ver-
slikken of bewusteloosheid? 
Misschien hebt u eerder getwijfeld 
om uw EHBO-diploma te halen om 
in noodsituaties goed te kunnen 
handelen. Draai dit seizoen 
minimaal zes toezichtdiensten en 
Zwembad de Hazelaar betaalt de 
cursuskosten terug. 

Interesse? 
Mail ons: 
info@zwembad-dehazelaar.nl

Nieuwe abonnements pasjes
Normaal worden deze abonnementen geknipt, 
geplakt en gelamineerd, maar dat is nu vol-
tooid verleden tijd. Vanaf dit seizoen worden 
de kaartjes op bankpasformaat geprint en 
worden ze handzamer en dus gebruiksvrien-
delijker. Bedankt aan de vrijwilligers die 
steeds deze monnikenklus hebben geklaard. 

Koop nu je abonnement t/m 7 juni 
2020 met korting! Mocht het corona-  
virus ervoor zorgen dat we niet of  gedeeltelijk open gaan, kunnen abonne-
menthouders compensatie krijgen. Meer informatie vindt u op de bestelsite.

Wilma van der Linde
20 juni 1963
Jacob Marisstraat 30
Hazerswoude-Dorp
0172-587265

2020

O P E N L U C H T Z W E M B A D

ABONNEMENT

Vrijwilligersavond
Natuurlijk wordt het zwembad seizoen op gepaste wijze 
af gesloten met een avond voor alle vrijwilligers. Want 
dankzij u en uw vrije tijd, draait het zwembad seizoen 
28. Vooralsnog staat de vrijwilligersavond gepland voor 
zaterdag 12 september. 


