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PLAN VAN TOEZICHT TUINDORPBAD 2022
Het plan van toezicht Tuindorpbad bestaat uit drie onderdelen, namelijk I Toezicht, II Veiligheid en III Aansprakelijk‐
heid. Bij het onderdeel I Toezicht wordt bij het “nr.” de wettelijke voorwaarde genoemd. Onder “Ad nr. “staat ver‐
volgens hoe die voorwaarde concreet is ingevuld in het toezichtplan van het Tuindorpbad. Daarbij is voor 2022 re‐
kening gehouden met het feit dat er senior badmeesters en een junior badmeester zijn. De junior badmeester wordt
door de senior badmeesters ingewerkt en begeleid zolang de situatie daarom vraagt.

I Toezicht
Nr.
ad nr.
1
ad 1

2
ad 2
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ad 3

Toezichtplan voor het deel recreatief zwemmen gebaseerd op de Wet hygiëne en veiligheid badin‐
richtingen
Toezichtplan Tuindorpbad 2022
Afspraken, over wie en met welke opleiding in het bad toezicht mag houden (kwaliteit van het toezicht),
waaronder regelmatig oefenen, trainen, bijscholen
Iedere badmeester moet beschikken over een geldig EHBO/AED‐diploma. Daarnaast is er per badmees‐
ter een verklaring omtrent gedrag aanwezig in het dossier. Eén tot twee maal per seizoen wordt er
geoefend, getraind en bijgeschoold op het gebied van reddend zwemmen en op het gebied van kennis
van onder andere toezichtplan en relevante bestuursbesluiten.
De zweminstructeur van Sozon is benaderd, voor het verzorgen van een theorie‐ en praktijkles in het
Tuindorpbad en dit wordt voor de maand juni / juli 2022 ingepland.
Beschrijving en risicoanalyse per bassin
Er zijn twee bassins.
1) Kinderbad: algemeen: lengte 17 m breedte 17 m, diepte 0.80‐1.00 m
Ondoorzichtig natuurwater, grondbodem is zand.
Risicoanalyse: ondoorzichtig, loopmat, en soms andere speelmaterialen
2) Diepe: algemeen: lengte +/‐ 75 m breedte +/‐ 50 m, diepte 1.40‐ 3.30 m
Ondoorzichtig natuurwater, grondbodem is zand.
Risicoanalyse: ondoorzichtig, drijfvlot en allerlei opblaasbare spelmaterialen
Beschrijving per activiteit, per dag, per uur, van de benodigde kwaliteit en kwantiteit van het toezicht.
Afspraken over de inzet van het aantal toezichthouders, onderbouwing van kwantiteit van toezicht (bij
welke bassins, bij welke drukte, etc.).
Uitgangspunt is dat er twee badmeesters aanwezig zijn, per bassin één. Afhankelijk van het aantal aan‐
wezige bezoekers is één badmeester voldoende. Voor de senior badmeesters geldt als norm rondom
200 aanwezige bezoekers voordat er een tweede badmeester bij dient te komen. Praktijk is dat er daar‐
van ongeveer 50 gelijktijdig zwemmen, dat is te overzien. Op een weersvoorspelling van 23 graden of
meer wordt geanticipeerd op de verwachte drukte door voor die warme dagen bij voorbaat een bad‐
meester assistent in te roosteren. Afhankelijk van de situatie en sfeer (bijvoorbeeld ruziënde jongeren)
kan er altijd een tweede badmeester of badmeestersassistent opgeroepen worden. Dit is ter beoorde‐
ling van de badmeester. Voor de junior badmeester geldt, dat hij in 2022 ingewerkt en begeleid wordt
door senior badmeesters zolang de situatie daarom vraagt. Ter ondersteuning van de badmeesters is
er altijd minimaal één vrijwilliger aanwezig.
Inschatting van benodigd aantal badmeesters per activiteit.
1) IJsberen: iedere dag open van 10.00 uur tot 11.30 uur, geoefende zwemmers, circa 50 zwemmers,
1 badmeester. (Na inwerkperiode zal de junior badmeester hier zelfstandig optreden)
2) Recreatie: iedere dinsdag‐ en donderdagavond open van 18.00 tot 19.30 uur, geoefende zwem‐
mers, maximaal 30 zwemmers, 1 badmeester. (Na inwerkperiode zal de junior badmeester hier
zelfstandig optreden)
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3) Recreatie: dagelijks open van 10.00 tot 11.30 uur, en van 14.00 tot 18.00 uur bij een watertem‐
peratuur van 18 graden. Bij extreme warmte (hittegolf) is het bad soms extra geopend overdag en
’s avonds. Er zijn dan 2 badmeesters aanwezig tenzij de groep bezoekers kleiner is dan 200. Dan
wordt één ervaren badmeester voldoende geacht. Los daarvan kan de badmeester oordelen dat
hij een badmeesterassistent oproept. Voor de junior badmeester geldt dat hij in 2022 ingewerkt
en begeleid wordt, door een senior badmeester zolang de situatie daarom vraagt.
4) Schoolvakanties: gehele dag open 10.00 tot 18.00 uur (weekend van 10.00 tot 17.00 uur).
2 badmeesters tenzij groep aanwezige bezoekers kleiner is dan 200. Dan wordt één ervaren bad‐
meester voldoende geacht. Los daarvan kan de badmeester oordelen dat hij een badmeesterassisi
tent oproept. Voor de junior badmeester geldt dat hij in 2022 ingewerkt en begeleid wordt, door
een senior badmeester, zolang de situatie daarom vraagt.
5) Opening zwembad, vaak met muziek van jeugdorkest, 2 badmeesters
6) Zwemvierdaagse: minimaal 2 badmeesters.
7) Winterdippen in de periode van half september tot half mei: maandags en zaterdags open van
10.00 uur tot 11.00 uur. Dippen vindt plaats in het ondiepe. Geen gelegenheid tot douchen, wel
zijn de badhokjes open. Deuren worden niet op slot gedaan. Aanwezig zijn een badmeester en een
vrijwilligster, die een winterdipexpert is.
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Lijst per bassin van verboden en geboden voor bezoekers
Kinderbad
Verboden: geen balspel als het gevaar oplevert. Er mag alleen met een zachte bal gebald worden: dus
geen tennisballen, harde ballen; niet duiken; niet met modder gooien. Geen eigen (grote) spelmateri‐
alen.
Geboden: Kinderen tot en met 7 jaar, die geen zwemdiploma hebben, zijn verplicht om zwemvleugel‐
tjes of een zwemvest te dragen. Dat geldt ook op de kant en op het strand. Voor kinderen vanaf 8 jaar,
die geen zwemdiploma hebben, geldt dat de badmeester met de ouder afstemt wat nodig is voor het
kind om veilig in het ondiepe bad te zwemmen en op de kant en het strand te spelen.
Diepe
Verboden: niet met modder gooien, kinderen met zwembandjes.
Geboden: alleen voor volwassen zwemmers die zwemvaardig zijn, en voor kinderen die over een zwem‐
diploma beschikken én zwemvaardig zijn, dit ter beoordeling door de badmeester.
Houten vlonder
Verboden: voor kinderen met zwembandjes.
Protocollen binnenkomst bijzondere groepen
Bij aanmelding en reservering wordt vastgelegd het aantal zwemmers, de mate van geoefendheid en
bijzonderheden als een handicap.
Voor zowel zwemmen binnen als buiten reguliere openingstijden wordt het aantal benodigde bad‐
meesters afgestemd tussen bestuurslid dagelijkse gang van zaken en de badmeesters.
De badmeester let op arriverende bezoekers en kijkt of daar iets bijzonders mee is. Als dat het geval is,
kan eventueel extra toezicht nodig zijn.
De toezichtfaciliteiten EHBO‐ en toezichthouder‐posten, telefoons etc..
Aanwezig zijn twee draagbare telefoontoestellen die verbonden zijn met een vaste telefoonlijn. Er is
een EHBO‐tas en een AED‐apparaat voorhanden.
Zwembad beschikt over reddingsmiddelen als een reddingsklos en werplijnen. Als hulpmiddelen zijn
aanwezig flexibeams, drijfbaar spelmateriaal, maar ook een roeiboot en een reddingsbrancard.
Richtlijnen tot het toezichthouden in het algemeen
Uitgangspunt is dat er twee badmeesters aanwezig zijn, per bassin één badmeester. Afhankelijk van
het aantal aanwezige bezoekers is één badmeester voldoende. Voor senior badmeesters geldt als norm
rondom 200 aanwezige bezoekers. Praktijk is dat daarvan maximaal circa 50 gelijktijdig zwemmen, dus
te overzien. Bij warm weer (23 graden of meer) wordt een badmeesterassistent ingeroosterd. Afhan‐
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kelijk van de situatie en sfeer kan altijd een tweede badmeester dan wel een badmeesterassistent op‐
geroepen worden. Dit is ter beoordeling van de senior badmeester.. Voor de junior badmeester geldt
dat hij in 2022 ingewerkt en begeleid wordt door een senior badmeester zolang de situatie daarom
vraagt. Ter ondersteuning van de badmeesters is er minimaal één vrijwilliger aanwezig.
Als er weinig zwemmers zijn of als er uitsluitend geoefende zwemmers zijn, dan mag het toezicht kort
worden onderbroken. De badmeester dient hiervoor de aanwezige vrijwilliger te benaderen die het
toezicht even kan overnemen.
Als het bad geopend is dan geldt de voorwaarde dat er tenminste één badmeester aanwezig is die
voortdurend toezicht houdt op alle baden. De badmeester moet alle baden gelijktijdig goed kunnen
overzien.
De badmeester let op arriverende bezoekers en kijkt of daar iets bijzonders mee is. Eventueel extra
toezicht kan daardoor noodzakelijk zijn.
Controle van zaken bij opening van het bad en in dienst treden ploeg/team
Voordat het bad opengaat wordt gecontroleerd of reddingsmateriaal en EHBO materiaal aanwezig is,
zoals een verbandtrommel, een telefoon, een defibrillator en een brancard. Verbandtrommel wordt
aangevuld zodra dit nodig is.
Vóór opening van het zwembad worden de douches doorgespoeld.
De geldende huisregels
Het Tuindorpbad hanteert algemene voorwaarden die zichtbaar zijn voor bezoekers. Die voorwaarden
luiden als volgt:
Door het kopen van een abonnement of een entreekaartje aanvaardt de bezoeker de verplichting alle
aanwijzingen en voorschriften op te volgen die door badmeester of vrijwilliger worden gegeven.
Het Tuindorpbad is voor iedereen toegankelijk, echter uitsluitend met een geldig toegangsbewijs.
Kinderen tot en met 7 jaar moeten onder begeleiding van een volwassene zijn.
Kinderen tot en met 7 jaar, die geen zwemdiploma hebben, zijn verplicht om zwemvleugeltjes of zwem‐
vest te dragen. Dat geldt ook op de kant en op het strand. Voor kinderen vanaf 8 jaar, die geen zwem‐
diploma hebben geldt dat de badmeester met de ouder afstemt wat nodig is voor het kind om veilig in
het ondiepe bad te zwemmen en op kant of strand te kunnen spelen.
Met zwemvleugeltjes of een zwemvest mag niet in het diepe zwembadgedeelte worden gezwommen.
Ongeoefende zwemmers mogen niet in het diepe zwembadgedeelte zwemmen.
In het diepe zwemgedeelte mogen alleen zwemmen: volwassen zwemmers die zwemvaardig zijn, en
kinderen die over een zwemdiploma beschikken en dus zwemvaardig zijn. Het beoordelen van de
zwemvaardigheid is voorbehouden aan de badmeester.
De bezoeker dient zich zodanig te gedragen, dat overige bezoekers en badmeester en vrijwilliger geen
overlast ondervinden.
Jeugdige bezoekers, die zich erg misdragen, krijgen bij die eerste misdraging als officiële waarschuwing
een zogeheten gele kaart. Ouders/verzorgers worden hiervan op de hoogte gesteld. Bij een volgende
ernstige misdraging wordt een rode kaart uitgereikt. Een rode kaart leidt tot schorsing dan wel tot
definitieve uitsluiting. Ouders/verzorgers en het kind worden door badmeester en bestuur uitgenodigd
om hun kant van het verhaal te doen en aldus bezwaar in te dienen tegen de opgelegde sanctie.
Bij ernstige situaties zoals ongewenste intimiteiten, agressief gedrag of diefstal wordt altijd de politie
ingeschakeld en zal aangifte worden gedaan.
Papier en afval dienen in de daarvoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
Het is niet toegestaan mee te nemen: huisdieren, glaswerk, alcoholische dranken, drugs, injectienaal‐
den of wapens.
Er geldt een rookverbod (ook voor de e‐sigaret e.d.) voor het gehele Tuindorpbad, inclusief de opstal‐
len.
De bezoeker is verplicht om gevonden voorwerpen af te geven aan de kassa.
Het bezoek aan deze accommodatie is geheel voor eigen risico. Het bestuur aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor ongevallen, diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
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Het is niet toegestaan te fotograferen en/of te filmen zonder toestemming van de badmeester of het
bestuur van het bad.
Bezoekers die schade aan deze accommodatie toebrengen, zullen wettelijk aansprakelijk worden ge‐
steld.
Het niet opvolgen van deze huisregels kan een ontzegging van de toegang tot het bad tot gevolg heb‐
ben.
Met klachten en opmerkingen kan de bezoeker terecht bij het bestuur van de Stichting Beheer en Ex‐
ploitatie Tuindorpbad.
Een lijst van belangrijke telefoonnummers is zichtbaar voor bezoekers.
De koppeling met het nood‐ en ontruimingsplan
In de algemene voorwaarden en het toezichtplan staan onderwerpen die betrekking hebben op een
nood‐ en calamiteitenplan. Zo is er een protocol voor ongevallen en ongevallenregistratie. Hetzelfde
geldt voor het waarschuwen en eventueel de toegang ontzeggen van personen die zich hebben mis‐
dragen.
Het nood‐en calamiteitenplan en de lijst met interne telefoonnummers (bestuursleden, badmeesters en
badmeestersassistenten bevinden zich in het badmeestershuis.
Verantwoordelijkheid voor het toezichtplan en bijbehorend logboek
De badmeester dient een ongeval en calamiteit te melden bij het bestuur. Het bestuur is verantwoor‐
delijk voor het toezichtplan en het op de juiste wijze ingevulde logboek.
Het toezichtplan wordt een keer per jaar samen met de badmeesters geëvalueerd, en door het bestuur
vastgesteld.

II Veiligheid






Het Tuindorpbad hanteert algemene voorwaarden die zichtbaar zijn voor bezoekers. Een lijst van belangrijke
telefoonnummers is eveneens zichtbaar voor bezoekers. In het badmeestershok hangt die lijst.
De kwaliteit van het zwemwater wordt geregeld gecontroleerd door het Waterschap Vechtstromen
De kwaliteit van het leidingwater wordt volgens voorschrift tweemaal per seizoen gecontroleerd door de een
erkend bedrijf op besmetting van de Legionellabacterie. De onderhoudsploeg controleert dit ook regelmatig.
Vóór opening van het zwembad worden de douches even doorgespoeld.
Jaarlijks wordt door de provincie een veiligheidsinspectie uitgevoerd. Alle rapporten liggen voor iedereen ter
inzage.

III Aansprakelijkheid
 Er is een WA verzekering voor badmeesters en vrijwilligers. Er zijn registratieformulieren voor ongevallen be‐
schikbaar.
 Ongevallen worden gemeld aan het bestuur.
 Er zijn rapportageformulieren voor ontzeggingen beschikbaar, deze worden in drievoud ingevuld. Een voor de
administratie, een voor de betreffende persoon en ev. een voor de politie.
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