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1. Een stukje geschiedenis 
Het Amstelbad is gebouwd door de gemeente Ouder-Amstel in 1968. In 2018 hebben wij dan 
ook het 50-jarig bestaan van het Amstelbad met elkaar gevierd. In 1992 is de gemeente 
teruggetreden en is het Amstelbad op initiatief van een aantal dorpsgenoten uit de gemeente 
als zelfstandige stichting verder gegaan waarbij het uitgangspunt was dat het zwembad 
zelfstandig kon voortbestaan als vele vrijwilligers zich voor het bad zouden inzetten  
 

2. Samenstelling bestuur 
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers en bestaat uit een oneven aantal leden. Het 
bestuur bestaat uit 5 leden: 
 
Naam Functie in bestuur Jaar van aftreden 
Rick Oliemans Voorzitter 2021 
Robbert Eysink Smeets Penningmeester 2024 
Kees Leupen Secretaris 2023 
Ilona Scheerder Sponsoring 2021 
Ans van Wel PR en communicatie 2022 

 
Een bestuurder wordt benoemd door het bestuur en treedt af op de vijfde jaarvergadering 
die wordt gehouden ná het jaar waarin de bestuurder tot het bestuur is toegetreden. 
 

3. De vrijwilligers 
Het Amstelbad is een zwembad dat drijft op vrijwilligers. Elk seizoen zijn er ruim 200 
vrijwilligers voor het zwembad in touw. Zij werken als kassamedewerk(st)er, als tuinman/ 
vrouw, als manusje van alles en nog veel meer. Onze tuinmannen en vrouwen zijn zelfs het 
hele jaar door, dus ook buiten het seizoen, voor het Amstelbad in touw met bijvoorbeeld het 
onderhouden van de groenvoorziening en het verven van de opstallen en allerhande andere 
onderhoudswerkzaamheden. 

 
Eenmaal per jaar, aan het einde van het seizoen, bedankt het Amstelbad zijn vrijwilligers door 
hen een gezellige barbecue met livemuziek aan te bieden. Dit vindt meestal plaats op of rond 
de eerste zaterdag in september. 
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4. Het personeel 

Naast de vele vrijwilligers heeft het Amstelbad ook betaalde werknemers in dienst. Dat zijn 
onze zeer gewaardeerde badmeesters en zweminstructeurs. Zij zijn allen gekwalificeerd voor 
het werk dat zij voor ons doen. Het zwembad heeft tussen de 10 en 15 betaalde krachten in 
dienst in het seizoen.  
 

5. Info over bezoekers 
Het Amstelbad is een openluchtzwembad en is om die reden voor zijn bezoekersaantallen zeer 
afhankelijk van het weer. In onderstaand staatje kunt u het verloop van de bezoekersaantallen 
door de jaren heen zien. 
 

 
 
Dit seizoen zijn 17.394 dagkaarten en 835 avondkaarten verkocht. De zwemvierdaagse trok 
131 deelnemers. In totaal zijn er net geen 45.000 bezoekers naar het Amstelbad gekomen. 
 

6. Bad geopend van april- sept 
Het Amstelbad is geopend van het laatste weekend in april tot het eerste of tweede weekend 
van september. Voor 2019 waren de data van 28 april tot 6 september. De opening van het 
zwembad vindt traditioneel plaats met het kwartjesduiken voor kinderen tot en met twaalf 
jaar. Nadat een van de leden van het college van burgemeester en wethouders de eerste duik 
heeft genomen samen met de zwembadmanager kan het kwartjesduiken beginnen. 
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7. Amstelbad: gecertificeerd zwemlesaanbieder 
Het Amstelbad voldoet aan de door de nationale raad voor de zwemveiligheid gestelde eisen. 
Dat betekent dat het Amstelbad in het bezit is van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit 
geeft kinderen die bij ons zwemles volgen de volgende vier zekerheden: 
 

A. Gediplomeerde en gekwalificeerde zwemonderwijzers, zodat kinderen in veilige handen 
zijn en met plezier naar zwemles gaan. Zo werken de zwemonderwijzers volgens de 
Gedragscode Zwembranche, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en blijven 
bijgeschoold. 

B. Kinderen ontvangen de Nationale Zwemdiploma’s A, B en C. Met het Nationale 
Zwemdiploma C voldoen kinderen aan de Nationale Norm Zwemveiligheid. Dit officiële 
diploma wordt bijvoorbeeld erkend door brandweer, politie en sportopleidingen voor de 
uitvoering van verschillende beroepen. 

C. De zwemlesaanbieder hanteert een helder beschreven zwemlesmethode, zodat men kan 
bepalen welke aanbieder het beste bij een kind past. Tijdens de zwemles worden ouders 
goed op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind. 

D. Een constante kwaliteit van de zwemlesaanbieder, geborgd door onafhankelijke jaarlijkse 
controle en toetsmomenten bij het diplomazwemmen. Bij elk moment van diploma-
zwemmen is er daarnaast een Examinator Nationale Zwemdiploma’s aanwezig. 

   
Verdere informatie kunt u vinden op: 
/www.allesoverzwemles.nl/zwemles-kiezen/licentie-nationale-zwemdiplomas/ 
 

8. Onze zwemabonnementen 
Het doel van de stichting Het Amstelbad is het bevorderen van de zwemgelegenheid voor 
Ouder-Amstel en omgeving. Wij doen dat o.a. door tegen zeer voordelige tarieven 
abonnementen te verstrekken. Op die manier verwachten wij in een directe en betaalbare 
zwemvoorziening voor de gehele gemeente Ouder-Amstel en wijde omgeving te voorzien. 
Er zijn dit jaar 850 verschillende abonnementen verkocht. 
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9. De zwemlessen 
Naast het bevorderen van de zwemgelegenheid streven wij er ook naar om aan zoveel 
mogelijk kinderen, maar ook volwassenen zwemles te geven als zij niet of nog niet voldoende 
kunnen zwemmen. Wij leiden op voor de basisvaardigheden zwemdiploma’s A, B en C maar 
wij leiden met ingang van het seizoen 2020 ook weer op voor de meer gevorderden voor 
zwemvaardigheid niveaus 1, 2 en 3. 
37 Kinderen en volwassenen hebben dit jaar zwemles gekregen voor een van de diploma’s. 
 

10. Losse verkoop toegangskaarten 
Naast het aanschaffen van een individueel of een gezinsabonnement is het ook mogelijk om 
het Amstelbad te bezoeken door middel van de aanschaf van een dagkaart ofwel een losse 
toegangskaart. 
 

11. Het schoolzwemmen 
In samenwerking met een aantal scholen in Ouder-Amstel worden zogenaamde natte 
gymlessen georganiseerd. De groepen 5 tot en met 8 komen dan in de laatste weken voor de 
zomervakantie 1x per week een half uur zwemmen onder deskundige leiding van onze 
zweminstructeurs. Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen vertrouwd zijn met water 
bieden we deze natte gymlessen lessen aan tegen zeer concurrerende tarieven. Dit zijn geen 
zwemlessen. De natte gymlessen zijn dan ook bedoeld voor kinderen die minimaal in het bezit 
zijn van een A diploma. 
 

12. Lange termijn 
Zoals eerder gezegd draait het zwembad voor een zeer belangrijk deel op vrijwilligers, die 
allerlei functies vervullen. Toch blijft het lastig om het zwembad open en draaiende te houden. 
Wet- en regelgeving zorgen ervoor dat wij voortdurend aan nieuwe eisen moeten voldoen op 
allerlei gebieden zoals veiligheid, milieu, privacy. Omdat het zwembad al vijftig jaar oud is en 
er eigenlijk nooit eerder belangrijke vervangingen hebben plaatsgevonden staan we in de 
nabije toekomst voor enorme vervangingsinvesteringen of hebben we deze net gedaan, zoals 
de aanschaf van een nieuwe regelkast in 2019. Ook moeten we binnenkort het systeem om 
chloor aan het water toe te voegen vervangen. Dit vraagt investeringen van tienduizenden 
euro’s. Het bestuur is voortdurend in overleg met diverse partijen om te kijken naar 
bijvoorbeeld voordelen van mogelijke samenwerkingen en met de gemeente om te kijken hoe 
zij ons zwembad zo goed mogelijk kunnen ondersteunen, gelet op het belang dat het 
zwembad voor de gemeente en zijn inwoners heeft. 
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13. Onze sponsoren 

a. Bedrijven 

Een van de manieren om inkomsten te genereren is een sponsorschap van bedrijven uit 
Ouderkerk en directe omgeving die het Amstelbad een warm hart toedragen en bereid zijn 
geld te investeren waartegenover wij dan reclame voor die bedrijven kunnen maken. Om 
maatwerk te leveren naar de sponsoren toe is er een indeling op basis van sponsorbedrag 
gemaakt. Dit vormt het fundament voor de keuzemogelijkheden van reclame-uitingen. Alle 
sponsoren staan op een groot bord bij de ingang van het zwembad. Daarnaast bieden we 
mogelijkheden voor de plaatsing van een bord langs de zijkant van het diepe bad of op andere 
plaatsen in het zwembad, een vermelding op de site en in de seizoenfolder die verspreid wordt 
in Ouderkerk en omstreken. 

b. Club van 50 

Naast de bedrijven zijn ook particulieren sponsor of donateur. In 2013 is de club van 45 
opgericht, vanwege het 45-jarig bestaan. De leden gaven jaarlijks 45 euro. Sinds 2018 is de 
naam en het bedrag aangepast en is het de club van 50 geworden. Als dank vermelden we, 
voor zij die dit willen, hun naam op een bord in het Amstelbad. 

c. Verdere inkomsten 

We promoten actief de Rabo Club support, waarbij er jaarlijks een geldbedrag uitgekeerd kan 
worden op basis van het aantal behaalde stemmen. 
Daarnaast werven we deelnemers voor de Vriendenloterij, waarbij de helft van de opbrengst 
naar het Amstelbad gaat. Afgelopen jaar hebben we hier een belactie voor georganiseerd. 

d. Sponsor in natura 

Sommige bedrijven sponsoren ons in natura. Afhankelijk van de behoefte doen we een beroep 
op deze bedrijven en/of vragen we korting op geleverde prestaties: zoals slagerij De Ridder bij 
het slotfeest korting geeft op de barbecue, of boekhandel Sprey, die ons materialen geeft voor 
de voorverkoop en/of presentjes voor de deelnemertjes tot 12 jaar bij de zwem4daagse. 

e. Trampolines en Pannaveld 

Dankzij een subsidie van het Schipholfonds zijn wij in 2019 in staat geweest om drie 
trampolines en een pannaveld aan te schaffen. De burgemeester kwam deze samen met een 
aantal kinderen openen zoals dat op bijgaande foto is te zien. 
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14. Belangrijke investeringen 
De belangrijke investeringen zijn hiervoor ook al even aan de orde geweest. We denken dan 
aan de pas geplaatste nieuwe regelkast in het ketelhuis (2019) en de binnenkort te vervangen 
verwarmingsketel en de chlooropslag. Daarnaast zal voor opening van het seizoen 2020 het 
diepe bad weer geconserveerd worden (d.w.z. nieuwe verflaag en een speciale behandeling 
van muren en bodem). Ook moet voortdurend het leidingstelsel gerepareerd worden en 
moeten ook de verwarmingsketels van de dames- en herendouches worden vernieuwd. 
 

15. De groenvoorziening 
Naast het reguliere onderhoudswerk is dit jaar een prachtig hekwerk, aangevuld met groene 
struiken, aangelegd rond de trampolines. 
 

16. Zwemvierdaagse 2019 
De zwemvierdaagse 2019 heeft plaatsgevonden van 24 juni tot 28 juni. er waren 
131deelnemers. 
 

17. Speelsportief (i.s.m. Coherente) 
In de zomermaanden van 2019 heeft het Amstelbad in samenwerking met Coherente een 
viertal zomer-speelmiddagen voor kinderen tot 12 jaar georganiseerd. Alhoewel we nog geen 
grote aantallen deelnemers mochten verwelkomen hebben wij ervaren dat de deelnemende 
kinderen een heerlijke middag hebben gehad, ondanks dat enkele middagen het weer niet 
mee zat. Wij zijn dan ook van plan om deze activiteit in 2020 voort te zetten. 
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18. De klachten 
Het Amstelbad staat altijd open voor op- en aanmerkingen die er uiteindelijk voor zorgen dat 
wij uw beleving van het bad nog beter kunnen maken. Heeft u op- of aanmerkingen spreekt u 
dan gerust een badmeester aan. Hij zal zeker in overleg met zijn team en collega’s uw klacht 
serieus behandelen. 
 

19. Verkregen subsidies 
Dit jaar hebben we via het Schipholfonds een substantiële bijdrage ontvangen voor het 
realiseren van een pannaveld en 3 trampolines.  
Daarnaast is er vanaf dit jaar een nieuwe regeling vanuit de overheid voor het onderhouden 
van niet-commerciële sportorganisaties. Zij kunnen bij een totaal aan investeringen die boven 
de 25.000 euro uitkomen een aanvraag indienen om de BTW terug te krijgen. In 2019 is hier 
2x met succes gebruik van gemaakt  
 

20. De verhuur 
De mogelijkheid bestaat (een deel van) het Amstelbad te huren voor een persoonlijk feestje 
of bedrijfsgebeurtenis, bv als u met uw afdeling eens een sportieve uitdaging aan wilt gaan 
kunt u een aantal banen huren. Ook bestaat de mogelijkheid om bv het eindfeest van een 
groep 8 in het zwembad (met overnachting) te vieren. Neem contact op met een van de 
badmeesters of met de voorzitter van het bestuur. 
 

21. De Snippen 
Gedurende het gehele seizoen wordt het Amstelbad 2x per week verhuurd aan de Snippen. 
Zij geven zwemles en waterpolo-les en trainen in het Amstelbad. Wilt u buiten het seizoen 
zwemles volgen dan kan dat ook via de Snippen. 
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22. Het handbal 
Tweemaal per week trainen de handbalsters van NEA op het veld in het zwembad. 
 

23. Belangrijke besluiten/ wat is gerealiseerd 
Er zijn belangrijke stappen gezet op weg naar een verdere professionalisering van onze 
organisatie. Zo voldoet onze geautomatiseerde salarisverwerking nu aan de wetgeving inzake 
de privacy (AVG) en is bij de financiële administratie een koppeling tussen de bank en de 
software die wordt gebruikt, tot stand gebracht. Daarnaast is ons beleid aangepast aan de 
AVG vereisten, zoals onze huisregels, geheimhoudingsclausules in contracten. 
Afgelopen seizoen hebben we actief rookvrije generatie gepromoot en in het zwembad 
borden geplaatst. 
Daarnaast is ons crisis management plan volledig bijgewerkt en hebben we 2 calamiteiten-
oefeningen gerealiseerd. 
Ook hebben we het toezichtsplan grondig herzien. 
Om goed zicht te houden op de uitgaven hebben we een meerjaren-onderhoudsplan 
opgesteld. Daarmee weten we welke grote uitgaven we wanneer kunnen verwachten. 
 

24. Doelstellingen 2020 
Onze visie is dat het bad vooral een gezinsbad voor jong en oud blijft. Elk jaar bekijken we op 
welke manier we deze visie kunnen versterken. Bijvoorbeeld in de vorm van een evenement 
voor deze doelgroep. 
Ons doel is ook steeds verder professionaliseren. Dat betekent het actueel houden en 
onderhouden van plannen, het personeel ruimte geven voor ontwikkeling en het volgen van 
trainingen. 
Rookvrije generatie: komend jaar willen we een volledig rookverbod hanteren, ook buiten het 
zwembad, met name bij de uitgang.  
Daarnaast willen we ons actief inzetten voor opleidingsmogelijkheden voor zweminstructeurs. 
We bieden hiervoor stageplekken aan. 
 


