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Geen kassa meer tijdens de Vriendenuren
Tot en met vorig jaar was er een kassamedewerker van de SRO in de Vriendenuren. Dit was
uitsluitend vanwege de BHV-verplichting (Bedrijfshulpverlening). Dat was fijn als service, er kon
een 12-badenkaart worden opgeladen of een abonnement worden aangeschaft.
Inmiddels hebben we onder onze toezichthouders ruim voldoende BHV’ers. Dit seizoen wordt er
daarom geen kassabezetting meer verzorgd door de SRO.

Om nog enige service aan u te kunnen blijven verlenen, zijn we het seizoen gestart met de
mogelijkheid nog 12-baden op te waarderen tijdens onze uren.
Maandag 4 juni stoppen wij om diverse redenen met deze service.

Komt u tijdens de Vriendenuren, zorgt u er dan voor dat u een geldig toegangsbewijs heeft. In de
SRO-uren kunt u 12-badenkaarten en abonnementen aanschaffen.
Mocht u toch het zwembad bezoeken en geen toegangsbewijs hebben, dan betaalt u altijd (ook 65+)
een los bad voor € 4,10. U kunt alleen cash betalen.

Goed begin van het seizoen:
In april en mei kwamen er maar
liefst 4540 bezoekers tijdens de
vriendenuren.

Sponsoring door de Vomar
Doe je nog niet mee? Vraag de gratis Klant-is-Koningkaart
aan bij de Vomar. De kaart dient op naam te staan. Geef het
nummer en de naam waaronder deze is geregistreerd door
aan Didy Karman (023-5314517) of mail aan:
dkarman@kpnmail.nl. Toon bij elk bezoek aan de Vomar je
klantenkaart bij de kassa. De Vomar betaalt dan automatisch
0,5% van het door jou bestede bedrag uit aan onze
vereniging.

___________________________

Privacybeleid
Het privacybeleid van de Vrienden van de Houtvaart voldoet
aan de recente wetgeving, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), en is voor iedereen te vinden
op de website.

___________________________________________________

Houtvaart staat nr 1 in de lijst mooiste en leukste
buitenbaden volgens Vogue
https://www.vogue.nl/cultuur/places/gallery/mooistebuitenzwembaden-nederland-amsterdam-rotterdam-utrecht

______________________

Architectuur ontmoet
Techniek en de Kunst van het
Zwemonderhoud.
Woensdagochtend 16 mei hebben zo’n 40 vrijwilligers van
het Architectuurcentrum Haarlem (ABC) een bezoek gebracht
aan het zwembad de Houtvaart. Voor het ABC was het de
jaarlijkse excursie dag voor vrijwilligers.
Zie verder het verslag op de website.

Vrienden zijn er voor jong en oud
Sinds kort is er door de SRO op de ligweide een nieuwe
speelvoorziening voor de allerkleinsten geplaatst. Deze komt
in de plaats van de "huisjes" die het qua ouderdom en
veiligheid hadden begeven.

De voorziening is er gekomen na aandringen van de
Vrienden, die tevens financieel hebben bijgedragen.

