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Beste leden,

Voordat de feestdagen aanbreken informeren wij jullie over een aantal zaken:

In 2022 wordt een nieuw ledenadministratiesysteem ingevoerd. Wat dit inhoudt is hieronder te
lezen.

Als dank voor hun inzet hebben de toezichthouders een geschenkbox ontvangen, waarop
veel toezichthouders positief hebben gereageerd. Volgend jaar hopen we weer een slotfeest te
kunnen organiseren voor de vrijwilligers.

We zijn blij dat veel vrijwilligers weer bereid zijn gevonden om de noodzakelijke certificaten te
behalen. De BHV-cursussen zijn inmiddels weer gestart en de planning voor de oefen- en
afzwemdagen van de Life-guard training en certificering is rond.
Het bestuur heeft zijn zorgen over de staat van het monument onlangs weer onder de aandacht
gebracht van de wethouder Vastgoed. Wij hebben ons hard gemaakt voor een meerjarig
onderhoudsplan voor de Houtvaart met het doel dat er in 2027 bij het 100-jarig bestaan een goed
onderhouden monument staat.
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Vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in maart ’22 hebben we alle politieke partijen gevraagd
ons informatie te geven over hun standpunt rond sport/bewegen en de Haarlemse zwembaden, in
het bijzonder de toekomst van de Houtvaart. In februari zullen wij in de nieuwsbrief een overzicht
geven van deze standpunten.

Op donderdag 24 maart 2022 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, bij voorkeur fysiek
maar als de regels het vereisen via zoom. Zet het alvast in je agenda.

Tot slot: Wij wensen je Prettige feestdagen en een goed 2022!
namens het bestuur,
Paul Platt, voorzitter

Een nieuw ledenadministratiesysteem
Omdat het huidige ledenadministratiesysteem te omslachtig bleek voor de controle
bij toegang tot het bad en bovendien aanleiding was tot veel verwarring en vragen
bij de leden is er besloten tot de invoering van een nieuw
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Het nieuwe systeem heeft een aantal voordelen:

Inschrijving via de website van de Vrienden;
Automatische bevestiging van betaling van het lidmaatschap;
Vrienden krijgen een lidmaatschapsnummer dat gekoppeld zal gaan worden
aan de zwemkaart van SRO;
Iedereen wordt individueel lid;
Kinderen tot 18 jaar hebben toegang tot de vriendenuren op het
lidmaatschapsnummer van een van hun ouders.

Alle vrienden zullen worden gevraagd zich via de website aan te melden als lid,
deze uitnodiging zal worden verstuurd samen met de uitnodiging voor de
Algemene Leden Vergadering.
Vanaf 1 januari kan dus alleen lidmaatschap betaald worden via de website.
Vrienden die al betaald hebben voor 2022 krijgen het bedrag teruggestort. Dit
geldt ook voor vrienden die het lidmaatschap via automatische overschrijving
betalen. Automatische overschrijving is niet meer mogelijk.

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
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