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Rabobank Clubkas Campagne.

De Rabobank Clubkas Campagne heeft dit jaar maar liefst EUR 869,73 opgebracht waarbij
er 159 stemmen op ons zwembad uitgebracht zijn.
De opbrengst is hiermede aanzienlijk hoger dan die van vorig jaar toen wij een bijdrage van
EUR 672,01 op onze rekening bijgestort kregen.
Allereerst zijn wij de Rabobank hier bijzonder erkentelijk voor en daarnaast willen wij iedereen
bedanken die zijn/haar stem op ons zwembad uitgebracht heeft.
De Rabobank Clubkas Campagne is in de plaats gekomen van de Rabobank fietstocht die
ons per jaar een bijdrage van EUR 250,-- opleverde.
De nieuwe opzet is voor ons dus duidelijk lucratiever en wij zijn hier dan ook erg blij mee.
Nogmaals bedankt en met een nog betere reclamecampagne streven wij ernaar om volgend
jaar de EUR 1.000,-- aan te tikken.
Activiteiten.
Voor de komende periode staan de volgende activiteiten op de agenda:
03 juli
12 juli
19 t/ 23 aug.
21 aug.

Spijkerbroek hangen (van 15.00 tot 16.00 uur).
Discozwemmen (van 20.00 tot 22.00 uur).
Zwem4daagse (van 18.45 tot 19.45 uur).
Stuiver-duiken (om 14.00, 15.00 en 16.00 uur).

Kermis Nibbixwoud.
Nibbixwoud heeft dit jaar weer een prachtige kermis mogen beleven maar het bestuur van
zwembad het Molenbad kijkt er toch met gemengde gevoelens op terug.
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Enerzijds zijn wij natuurlijk blij dat de kermis weer geslaagd is maar anderzijds betreuren wij
het dat onbevoegden ’s nachts het toegangshek-/poort van het zwembad geforceerd hebben
en forse schade aan een elektrokast aangebracht hebben.
Vele vrijwilligers zetten zich iedere week weer belangeloos in om het zwembad te laten
draaien en het is dan bijzonder frustrerend dat een kleine groep hier geen oog voor heeft en
alleen aan zichzelf denkt.
Ook is het jammer dat enkele jongeren er kennelijk plezier in hebben om kleedkamers te verontreinigen en overal troep achter te laten.
Het bestuur roept deze jeugd en hun ouders op om ervoor te zorgen dat een bezoek aan het
Molenbad voor iedereen een feest is en blijft.
Alvast bedankt.

Bestuur Zwembad het Molenbad.
Tom Beerepoot – secretaris – Tel. 06-53657947 (tmm.beerepoot@quicknet.nl).
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