
 
Nieuws van het Zwembad 
 
Bijna is het zover en kunnen wij starten met een nieuw zwemseizoen zonder allerlei beperkingen 
tijdens de afgelopen twee zwemseizoenen. Ook een moment om nieuws over het aankomend 
zwemseizoen met elkaar te delen. Ook proberen we een aantal vragen te beantwoorden.  

Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief zijn we begonnen met het vullen van het zwembad.  Zo’n 
1.500.000 liter water stroomt er vanuit de kraan het bad in. Aanstaande vrijdag komt de firma 
Hellebrekers langs om het machinepark op te starten zodat wij op woensdag 25 mei kunnen starten 
met het nieuwe zwemseizoen.  

“Waarom gaan jullie zo laat open?”  

Ook wij willen graag eerder het zwemseizoen starten, maar we hebben besloten om dit zwemseizoen 
later open te gaan dan de zwembaden in de regio. 

• De gasprijs blijft alsmaar stijgen en er is nog geen zicht op een lagere gasprijs. De maand 
mei telt vele koude nachten en de zon heeft nog onvoldoende kracht om dit overdag te 
compenseren. De maand mei slokt twee derde van het totale gasverbruik op. 

• De zwembadglijbaan is gerenoveerd. Dit was hard nodig omdat er veel achterstallig 
onderhoud moest worden weggewerkt. Voor het onderhoud heb je temperaturen nodig 
van >15 graden. Dat is eind april/ begin mei niet vanzelfsprekend.  

• De vergoeding van de Gemeente Stadskanaal is verlaagd van € 94.000 naar € 58.000.   
• De zwembaden in de omgeving Ter Apel, Sellingen, Valthermond, Nieuw Buinen zijn in 

handen van de Gemeente Westerwolde en Hunze Aa. Deze buitenbaden zijn inmiddels 
verduurzaamd. 

• De overige buitenbaden in de gemeente Stadskanaal zijn nog geen eigenaar en vallen nog 
onder de oude subsidieregeling.  

• Geen concessies voor de temperatuur van het zwemwater. (23 graden). Sommige 
exploitanten verlagen de temperatuur om te besparen daarmee op het gasverbruik. 

“Waarom zijn de abonnementsprijzen zo hoog”? 

In vergelijking met andere zwembaden lijkt dat op het eerste gezicht ook zo, maar welke voordelen 
heeft het hebben van een zwemabonnement bij Zwembad de Horsten. 

• Ruimere openingstijden. We hebben op alle weekdagen ochtendzwemmen, avondzwemmen 
en recreatief zwemmen.  

• Als abonnementhouder krijg je korting voor deelname aan activiteiten zoals 
Ochtendzwemmen, Avondzwemmen, Banenzwemmen, Aquafit, Zwemclinics, Zwem4daagse,  

• Je hebt als abonnementhouder onbeperkt toegang tot het zwembad en de activiteiten. 
• Deelname aan de COOP-spaaractie levert extra korting op. 



 
“Waarom is er geen voorverkoop?” 

• In tegenstelling tot de andere zwembaden heeft Zwembad de Horsten de Spaaractie met 
COOP. De sponsoring van deze actie komt rechtstreeks ten goede aan de klanten van COOP. 

• 90% van abonnementhouders doen mee aan de spaaractie van COOP. 
• Deelname aan de COOP-spaaractie levert gemiddeld € 30 korting op. 

“Waarom moet er nog worden gereserveerd?” 

• Voor sommige activiteiten is het handiger om te reserveren. Deelname aan activiteit geeft 
inzicht in het aantal deelnemers voor de activiteit. 

• Sommige mensen vinden het fijn om vooraf hun entreekaartje te kopen 
• Reserveren is niet verplicht, maar een extra service. 

“Waarom nog baantjeszwemmen in de ochtend?” 

• Baantjeszwemmen is een activiteit, die in een behoefte voorziet. Het aantal banen is wel 
beperkter dan tijdens Corona. Verder moet er een vergoeding voor worden betaald. Er zijn 
maximaal twee banen beschikbaar. Het aantal personen per baan is niet gelimiteerd. 
Abonnementhouders krijgen per reservering een korting. 

De voorbereidingen 

Er is dit jaar wederom door de vrijwilligers van Zwembad de Horsten veel werk verricht. Hier een 
overzichtje. 

• Elke woensdagmorgen is er een groepje vrijwilligers actief geweest in het grijs- en 
groenonderhoud. Het terrein ligt er weer spik en span bij. Het gras wordt vanaf dit seizoen 
gemaaid door de Dorpsgilde van Dorpsbedrijf Levendig Musselkanaal. Een nieuwe 
samenwerkingsverband tussen Zwembad de Horsten en het Dorsbedrijf Levendig 
Musselkanaal.  

• De bodem van het zwembad wordt elk jaar onderworpen aan een inspectie door het team 
van Verfzaak Muller. De algemene staat van de bodem is goed. De bodem van het duikgat 
was dit jaar aan de beurt voor een grondige renovatie. De losse delen zijn verwijderd en de 
vloer is gecoat. De overige delen van de bodem zijn hier en daar bijgewerkt. Er waren dit jaar 
ook behoorlijk wat tegeltjes beschadigd. Deze zijn vervangen of opnieuw vastgezet. Er zijn 
ook nog behoorlijk wat meters gekit. Dit om te voorkomen dat er water achter de tegeltjes 
komt en er in de winter vorstschade ontstaat. 

• De kassa van het zwembad heeft nieuwe jaloezieën en balie gekregen.  
• Het voetenbad bij het eerste bad is nu een spetter- en spatterplek  voor de allerkleinsten. 

Mr. Aap kijkt toe, hoe de aller kleinsten zich hier vermaken. 
• De ijzeren hekken bij de waterglijbaan zijn vervangen door houten planken. 
• Renovatie van de waterglijbaan. De binnenkant is gepolijst en goed schoongemaakt. De 

naden zijn van nieuwe hars voorzien. De roestige delen zijn hersteld. De buitenkant staat 
voor het volgend zwemseizoen in de planning. Volgens de monteur is de glijbaan weer net 
als nieuw en in een goede staat. We hopen dat onze bezoekers aan deze attractie veel 
plezier gaan beleven. 

• De schade aan de badmeestersbrug is hersteld. 
• Het voormalig “Novahok” of Kiosk is van binnen gestript. Hier komt straks de werkplaats van 

het zwembad. 



• De “Clown” heeft ook een nieuwe plek gekregen. Hij heet de kinderen welkom bij de 
speelplaats van het Zwembad. 

• De verfwerkzaamheden aan de opstallen zijn inmiddels bijna in zijn geheel van een nieuwe 
verflaag voorzien. 

• Lenie’s toentje ligt er weer prachtig bij. De rozenstruiken staan op het punt om uit te komen 
en de lavendel verspreidt een heerlijke geur. 

• De eerste abonnementen zijn uitgegeven en de verkoop is goed op gang gekomen. Er zijn 
weer veel mensen die aan de spaaractie van COOP mee doen.  

Donaties en giften 

Dit seizoen hebben wij de volgende donaties en giften gekregen van: 

• de ondernemersvereniging (€1.250) De donatie van de ondernemersvereniging willen we 
investeren in een nieuwe geluidsinstallatie. We willen daarmee de geluidsoverlast voor de 
buurtbewoners zoveel mogelijk beperken. De offertes zijn aangevraagd. 

• een guller gever hebben wij een speeltoestel “Octopus” ontvangen. 
• de Rabobank (€1.200) voor de verenigingen hebben we nieuwe waterlijnen aangeschaft.  

 

De Toekomst 

Op dit moment zijn wij druk bezig met het onderzoeken op welke manier wij de vaste kosten van 
het zwembad kunnen verlagen. Voor de exploitatie ontvangen wij een jaarlijkse vergoeding van 
€58.000. Dit bedrag gaat grotendeels op aan:  

• Het onderhoud en investeringen van de machinekamer; 
• de waterbehandeling;  
• de kosten van toezicht; 
• onderhoud grijs en groen; 
• onderhoud opstallen; 
• energiekosten; 
• drinkwater; 
• Belastingen. 

Deze kosten moeten worden betaald uit de opbrengst van de abonnementen, omzet 
kaartverkoop, omzet Kiosk en subsidies. Met de reeds genoemde stijging van de energiekosten 
en onzekerheid over subsidies wordt dit nog een grote puzzel. 

Hoe gaan wij zorgen voor een goed en een evenwichtige financiële toekomst 

• We willen het zwembad zo snel mogelijk verduurzamen. Het doel van het verduurzamen 
is: “het zwembad gasloos verwarmen” . Een behoorlijke ambitie, maar in onze ogen niet 
onmogelijk. Elektrisch verwarmen betekent echter ook dat je 5 keer zoveel elektra gaat 
verbruiken.  

• We willen de benodigde elektriciteit duurzaam opwekken. Hiervoor zijn verschillende 
opties. Zonnepanelen, Heatpipes, zonnecollectoren, aardwarmte, Boilers, Warmteopslag, 
windenergie. Alle opties liggen nog open.  
 
 



• Voor bovenstaande elektriciteit opwekkers hebben we ook een warmtepomp nodig en moet de 
netwerkaansluiting worden verzwaard. 

• Het onderhoud van grijs en groen overnemen van de Gemeente Stadskanaal tegen een jaarlijkse 
vergoeding. Wij zijn hierover in gesprek met de Gemeente. 

• Sponsoring, donaties en giften.  
 


