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INSCHRIJFFORMULIER 2022
Openluchtzwembad Aarweide opent dit jaar haar deuren op zaterdag 30 april 2022!
Zondag 11 september 2022 is de laatste dag waarop het zwembad in 2022 open zal zijn.
VOORVERKOOP ABONNEMENTEN
De abonnementen kunnen dit jaar via de website worden ingekocht. Na betaling ontvangt u uw
abonnement bij de start van het zwemseizoen in ons zwembad voor een heerlijk zwemseizoen. We
hebben naast de digitale verkoop ook de mogelijkheid om op onze verkooppunten een abonnement
als kaart te bestellen en deze later te kunnen ophalen.
Een gezinsabonnement is geldig voor ouder(s) en hun kinderen geboren op of ná 1 januari 2004.
Een familielid die niet tot het betreffende gezin behoort en/of op een ander adres woont, koopt
zelfstandig een abonnement. De leeftijdsgrens geldt ook bij de vaststelling van een
jeugdabonnement dan wel een volwassenenabonnement.
Bij constatering van misbruik kan het abonnement worden ingenomen.
De prijs van een (los) kaartje aan de kassa bedraagt € 5,50 per persoon. Het is dus zéér
interessant om een abonnement aan te schaffen.
Voor kinderen tot één jaar hoeft geen entree te worden betaald.
Openingstijden
Helaas is er een grote vraag naar badpersoneel. Het zwembad is dit seizoen in voor- en naseizoen
beperkter open. Onderstaand het overzicht:
Dag/dagen
30 april tm 8 juli en
Zomervakantie 9 juli tm
29 aug tm 11 sep
28 augustus
Maandag
07.00-12.00+15.00-20.00 uur 07.00-20.00 uur
Dinsdag en Donderdag
08.00-12.00+15.00-20.00 uur 10.00-20.00 uur
Woensdag en Vrijdag
07.00-12.00+13.30-20.00 uur 07.00-20.00 uur
Zaterdag
12.00-18.00 uur
12.00-18.00 uur
Zondag
12.00-18.00 uur
12.00-18.00 uur
Bij gebrek aan voldoende badpersoneel kan het zwembad dit seizoen op sommige momenten
geheel gesloten moeten blijven. Iets wat wij echt willen voorkomen. Heeft u interesse voor een
betaalde job als toezichthouder en in bezit, of bereid om EHBO cursus te volgen meldt u zich op
badpersoneel@zwembadaarweide.nl
Zwemlessen
Er worden dit seizoen voor alsnog geen zwemlessen gegeven bij zwembad Aarweide.
Vrijwilligersorganisatie
Het zwembad kan nog steeds vrijwilligers gebruiken. Wilt u vrijwilliger worden, bijvoorbeeld voor het
schoonmaken of schilderen voordat het zwembad opengaat, kassadiensten draaien of bent u
technisch en/of heeft u groene vingers of wilt u helpen met de zwemvierdaagse, meld u dan aan via
het e-mailadres: info@zwembadaarweide.nl, via de website of spreek een van de bestuursleden
aan tijdens de voorverkoop. Ook indien u maar één keer kunt helpen, elke vorm van
vrijwilligerswerk is welkom.
Vrienden van Aarweide
Door donaties en sponsoring van het (lokale) bedrijfsleven is veel mogelijk in zwembad Aarweide.
Vele bedrijven zijn sponsor van Aarweide. Wilt u dit ook worden, meld u dan aan via onze website
onder de bullit ‘Sponsoren’. Vanaf € 50,- bent u al sponsor!

Inschrijfformulier abonnement zwembad Aarweide 2022
Naam

: …………………………………………………………

Adres

: …………………………………………………………

Postcode + Woonplaats : …………………………………………………………
Telefoon

: …………………………………………………………

E-mailadres

: …………………………………………………………

De stichting tot behoud zwembad Aarweide gebruikt uw NAW-gegevens alleen voor de administratie van de abonnementen en zullen
niet aan derden worden overgedragen. Uw e-mailadres zal alleen gebruikt worden voor de aankondiging van de voorverkoop volgend
jaar en incidenteel voor een informatiebericht.

Soort abonnement (s.v.p. aankruisen en invullen):
0 Gezin

Naam ouder

: …………………………………….

Geb.datum…………….

Naam partner : ……………………………………..

…………………………..

Naam 1e kind : ………………………………….….

………………..…..…….

Naam 2e kind : ……………………………….…….

…………….…………...

Naam 3e kind : ……………………………………..

…………….………..….

Naam 4e kind : ……………………………………..

…………….…..……….

Naam 5e kind : ……………………………………..

…………….…..……….

Naam 6e kind : ……………………………………..

……………..…….…….

0 Jeugd

Naam

: …………………….…………….…

……………..…..…..….

0 Volwassenen

Naam

: …………………….……………….

…………….……….…..

Per persoon een recente pasfoto meenemen
Zonder recente pasfoto wordt geen abonnement verstrekt!
Op de volgende dagen kunt u het inschrijfformulier inleveren en uw abonnement tegen betaling bestellen:
Bij de aankoop van uw abonnement krijgt u te horen wanneer het abonnement kan worden opgehaald.
Data:
Vrijdagavond 8 april 2022
Zaterdagmorgen 9 april 2022
Vrijdagavond 15 april 2022
Zaterdagmorgen 16 april 2022

Tijden:
19.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 12.00 uur
19.00 tot 21.00 uur
10.00 tot 12.00 uur

Locatie:
Voetbalkantine Zevenhoven te Zevenhoven
Voetbalkantine Nicolaas Boys te Nieuwveen
Voetbalkantine Altior te Langeraar
Voetbalkantine T.A.V.V. te Ter Aar

Prijzen:
Gezinsabonnement t/m 3 personen
Voor 4 personen

Voorverkoop

€ 92,50 (na 23 april 2022 € 112,50)
€ 102.50 (na 23 april 2022 € 122,50)

Voor 5 personen

€ 112,50 (na 23 april 2022 € 132,50)

Voor 6 personen

€ 122,50 (na 23 april 2022 € 142,50)

Voor 7 personen

€ 132,50 (na 23 april 2022 € 152.50)

Voor 8 personen

€ 142,50 (na 23 april 2022 € 162,50)

Jeugdabonnement
Volwassenen abonnement

Voorverkoop
Voorverkoop

€
€

37,50 (na 23 april 2022 € 52.50)
57,50 (na 23 april 2022 € 72,50)

Voorverkoopprijzen zijn van toepassing voor abonnementen die gekocht worden vóór 24 april 2022
Het gezinsabonnement is geldig alleen voor ouder(s) en hun kinderen geboren op of ná 1 januari 2004.
Het gezinsabonnement is ook geldig voor 2 volwassenen uit een gezin, wonend op hetzelfde adres.
Het jeugdabonnement is geldig voor kinderen geboren op of ná 1 januari 2004.
Het volwassenenabonnement is geldig voor iedereen geboren vóór 1 januari 2004.

