FAQ Banakker Etten-Leur
Etten-Leur bouwt een nieuw zwembad. Natuurlijk kijken we met z’n allen uit naar het moment dat
de deuren zich openen op 27 mei. De formele opening volgt op zaterdag 2 juni voor genodigden.
Vanaf 12 april zie je op de website van Sportfondsen álle informatie en de tarieven. Je vindt de
website hier: www.zwembaddebanakker.nl.
Ook worden dan alle vaste gebruikers gericht gesproken en geïnformeerd. Omdat we goed begrijpen
dat er al veel vragen zijn, hebben we hier al antwoorden op een rij gezet. Volg ook de social media
van de Gemeente Etten-Leur en de Banakker voor het laatste nieuws! Heb je vragen aan
Sportfondsen? Mail dan: debanakker@sportfondsen.nl.
Algemene informatie:
Wat kost een zwemkaartje eigenlijk? https://www.allesoversport.nl/artikel/wat-kost-eenzwemkaartje-eigenlijk-echt/
Impressie nieuwe zwembad: https://www.youtube.com/watch?v=CK_u8GQykxQ
Van wie is het zwembad?
Het zwembad is van de gemeente. De gemeenteraad heeft bepaald hoe het zwembad eruit ziet en
welke voorzieningen er zijn. Sportfondsen huurt het zwembad voor 10 jaar en krijgt elk jaar (over 10
jaar) een vaste exploitatiebijdrage (subsidie) om het bedrijf te voeren. Het (financiële) risico van de
exploitatie ligt bij Sportfondsen Etten-Leur.
Waarom een exploitant?
De gemeenteraad heeft besloten dat het exploiteren van een zwembad geen primaire taak is van een
gemeente. Daarom wordt het onder voorwaarde aan de markt terug gegeven.
Hoe is de keuze op Sportfondsen gevallen?
De gemeente Etten-Leur heeft de exploitatie van het nieuwe zwembad de Banakker na het volgen
van een aanbestedingsprocedure uitbesteed. Aan de hand van de aanbesteding en de voorwaarden
die daarin worden beschreven heeft Sportfondsen een aanbieding gedaan. In deze aanbieding, een
zogenaamd ondernemingsplan, staan onder andere de invulling van maatschappelijke doelgroepen,
het activiteitenrooster en de tarieven beschreven. Op basis van deze aanbieding heeft Sportfondsen
de exploitatie gegund gekregen.
Zijn oude (meerbaden- en les-)kaarten nog geldig van het oude zwembad De Banakker?
De (meerbaden- en les-)kaarten zijn niet geldig bij Sportfondsen Etten-Leur. De gemeente heeft alle
oude kaarten en openstaande baden afgewikkeld met de bezoekers van het oude zwembad.

Bij de start in het nieuwe zwembad dient een nieuwe magneetkaart te worden aangeschaft. Aan
deze magneetkaart zal een nieuw abonnement gekoppeld worden. Voor losse tickets wordt er een
barcodeticket verstrekt zodat u het zwembad kunt betreden.
Heeft u nog oude kaarten? Maak deze op voor de opening van het nieuwe bad!
Blijven de zwemlessen hetzelfde?
Mocht uw kind genieten van de zwemles in de oude banakker dan wordt u voor uiterlijk voor eind
april 2018 geïnformeerd via internet, social media en per brief hoe u in beginsel via internet een
nieuw zwemabonnement kunt aanschaffen. Wij zullen ervoor zorgen dat uw kind op ongeveer
dezelfde tijd, op dezelfde dag, zwemles krijgt. De zwemlessen bij Sportfondsen Etten-Leur zullen 45
minuten duren en worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag aanboden tussen
15:45-18:00 uur. Zaterdag tussen 8:00-11:00 uur.
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens van het oude zwembad?
Het nieuwe zwembad start met een nieuwe lege database in verband met uw privacy en de nieuwe
privacy wetgeving. De gegevens in de database van het ‘oude zwembad’ zal worden vernietigd. Dit
betekent dat al uw persoonlijke gegevens opnieuw ingevoerd dienen te worden tegen nieuwe
wettelijke voorwaarden zodra u een (zwemles) abonnement aanschaft. Wij zullen u via onze website
in eerste instantie verwijzen naar onze webshop die gekoppeld is aan onze database. Bezoekers die
de webshop lastig vinden of hier hulp bij nodig hebben gaan wij helpen voordat het nieuwe
zwembad opengaat. Nadat het zwembad is geopend kunt u vanzelfsprekend bij de receptie een
abonnement aanschaffen, alleen kan het zijn dat u dan even moet wachten bij de receptie.
Waarom duren de zwemlessen drie kwartier?
Sportfondsen werkt grotendeels in Nederland met lessen van drie kwartier. Dit sluit beter aan bij de
kracht en concentratie van kinderen op die leeftijd.
Is er een leerlingvolgsysteem?
Ja, de inlogcodes ontvangt u zodra u een nieuwe zwemleskaart heeft aangeschaft. Het meest recente
zwemlesniveau van uw kind wordt met uw goedvinden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem van het
nieuwe zwembad.
Behoud mijn kind de eigen zwemdocent?
Sportfondsen doet zijn uiterste best voor de bezoekers zo min mogelijk wijzigingen door te voeren.
Hoe schrijf ik mij in voor zwemles?
U kunt uw kind online inschrijvingen voor de zwemlessen voor het nieuwe zwembad vanaf 1 mei
2018. De uitleg zal t.z.t. via de website kenbaar worden gemaakt.
Kunnen wij als vereniging gebruik blijven maken van het nieuwe bad?
Sportfondsen neemt in april rechtstreeks contact op met de vaste huurders/ verenigingen. Heeft u na
eind april niks gehoord neem dan contact op.
Kan ik losse kaartjes kopen bij de kassa?

Ja, dit is mogelijk. U ontvangt een ticket met een barcode. Deze barcode houdt u tegen de
barcodescanner en dan kunt u het zwembad betreden. Online tickets aanschaffen kan ook. U
ontvangt dan een barcode in uw email waarmee u het zwembad kunt betreden.
Komen er weer meerbaden kaarten?
Op donderdag 12 april komt de website online. Hierop staat de volledige tarievenlijst en
productuitleg. Heeft u op dat moment nog vragen dan staan wij u te woord bij de receptie of u kunt
mailen naar debanakker@sportfondsen.nl.
Wat houdt de waterspeelplaats in?
Een waterspeelplaats heeft diverse spelelementen en sproeiers
Wat worden de openingstijden?
Op donderdag 12 april komt de website online. Hierop staat het volledige overzicht.
Welke activiteiten komen er in het nieuwe zwembad?
De activiteiten zijn gericht op álle leeftijdscategorieën; van baby’s en peuters tot senioren. We willen
Etten-Leur vitaler maken. Daarom wordt in het activiteitenrooster ook nadrukkelijk rekening
gehouden met speciale activiteiten, gericht op specifieke doelgroepen.
De volgende activiteiten zullen sowieso vanaf het begin in het zwembad worden georganiseerd:
Recreatief zwemmen






Banenzwemmen vroege vogels;
Banenzwemmen, lunchzwemmen;
Banenzwemmen avonduren
Recreatief zwemmen
Familiezwemmen (weekend)

Doelgroepen






Jip’s Zwangerschapszwemmen
Jip’s Baby- en Peuterzwemmen
Jip’s Waterwennen voor kleuters
MBvO zwemmen
Club Aquajogging

Zwemlessen




Reguliere zwemlessen
Privézwemlessen
Zwemles volwassenen (bij voldoende animo)

Schoolzwemmen
Verenigingszwemmen



Waterpolo, wedstrijdzwemmen,

Bijzondere groepen (ism onder andere fysiotherapeut )


Revalidatiezwemmen

Is Sportfondsen ook verantwoordelijk voor de energie en (groot) onderhoud?
Nee, dit doet Pelikaan in samenwerking met Hellebrekers Technieken.
http://www.pellikaan.com/projects/zwembad-de-banakkers-etten-leur
Waarom komt er geen buitenbad?
Een buitenbad is kostbaar. Terwijl het maximaal enkele maanden open is. Qua bezoekersaantallen
maakt dit onvoldoende verschil om de kosten te dekken. De prijskaartjes zouden dan duurder
moeten worden. In 2010 is al onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid. De gemeenteraad besloot
hierop geen buitenbad te bouwen. Een spraypark is een mooi alternatief. Ook biedt de
Westpolderplas een buitenzwemplaats.
Wat is een spraypark?
Een waterspeelplaats is een vlakke betonvloer met daarop of in speeltoestellen.
Dit alles in een vrolijk en veilige vormgeving.
Via deze link zie je voorbeelden:
https://watergamesandmore.com/wp-content/uploads/2017/09/Waterplay_Catalogue-2016_PlayCollections_EN.pdf

Waar kan ik parkeren en wat kost dat?
Bij de opening van het zwembad opent ook de noordelijke parkeerplaats. De ingang is aan de
Parklaan. Dit is een parkeerplaats met slagboom. Bezoekers van het zwembad hebben recht op twee
uur gratis parkeren. Doormiddel van een kortingsgever in het zwembad kunnen bezoekers korting op
het parkeerkaartje ‘stempelen’. Zodra een bezoeker langer dan twee uur parkeert geldt vanaf het
derde uur een tarief van € 2,00 per uur (prijspeil 2018). Dit tarief is gelijk aan de overige straten en
parkeerterreinen in het centrum van Etten-Leur.
Voor overige gebruikers van het parkeerterrein is parkeren het eerste half uur gratis. Zodra er langer
geparkeerd wordt is het eerste half uur ook betaald parkeren. Voor hen geldt een standaard
uurtarief van € 2,00 zonder maximaal dagtarief.
Geldt mijn bewoners- of bezoekersvergunning op dat terrein?
Bezitters van een bewoners- of bezoekersvergunning kunnen geen gebruik maken van het nieuwe
parkeerterrein. Zolang het huidige parkeerterrein aan de Rode Poort (deels) beschikbaar blijft, kan
men hier met een bewoners- of bezoekersvergunning parkeren.
Geldt mijn werknemersparkeervergunning op dat terrein?
Bezitters van een werknemersparkeervergunning kunnen gebruik maken van het huidige
parkeerterrein Rode Poort. Zodra dit parkeerterrein vervalt kan men door middel van
kentekenherkenning gebruik maken van het nieuwe parkeerterrein.
Wat gebeurt er met oudbouw?

Het oude zwembad wordt zo spoedig mogelijk van asbest ontdaan en vervolgens gesloopt. In een
volgende fase komt hier parkeerterrein en groen voor Banakker en Nieuwe Nobelaer.
Wat is de relatie met de Nieuwe Nobelaer?
Zowel de Banakker als de Nieuwe Nobelaer komen op dit zelfde terrein. Verwachte opleverdatum
Nieuwe Nobelaer is 2020. In tussentijd wordt in delen ook de openbare ruimte (straat en groen)
verder ingericht.
Welke voorzieningen zijn er in het bad?
Glijbaan, 25m bad (met beweegbare bodem), instructiebad, whirlpools, spraypark, ligweide,
kinderbad met speelelementen, infraroodsauna, lage duikplank, horeca.
Als ik vragen heb waar kan ik dan terecht?
De website met informatie komt 12 april online. Ook wordt dan het e-mailadres
debanakker@sportfondsen.nl geactiveerd. Natuurlijk staan we u ook graag bij de receptie te woord!
Blijft schoolzwemmen?
Ja. De gemeente subsidieert de scholen. Scholen kiezen zelf of ze hiervan gebruik maken.
Sluitacties en openingsacties
Zowel de acties in het oude zwembad, als rondom de opening in het nieuwe bad worden breed
gecommuniceerd op alle media van de gemeente, Banakker en Sportfondsen.
Wat voor waterzuivering komt er in?
Zoutelectrolyse. Dit is de uitleg: De wetgeving schrijft voor dat met behulp van chloor zwemwater
gedesinfecteerd moet worden. Met behulp van een zoutelektrolyse is het tegenwoordig gebruikelijk
zelf ter plaatse van een zwembad, efficiënt en veilig, zuiver chloor te bereiden uit ongevaarlijk
“keuken" zout. Hierdoor zijn chloortransporten en opslag van chloor niet meer noodzakelijk!
Deze productie ter plaatse vindt alleen plaats wanneer dat nodig is en alleen zoveel als op dat
moment nodig is. Het benodigde zuivere chloor wordt direct na productie aan het zwemwater
toegevoegd. Dit is veilig, efficiënt en betrouwbaar.
Door de juiste dosering op het juiste moment is de hoeveelheid chloor dat gebruikt wordt lager en
ontbreekt vaak de chloorlucht in het zwembad.
Zijn er kluisjes?
Gratis kluisjes zijn aanwezig. U vindt ze voorbij kleedruimte. De kluisjes worden afgesloten met een
sleuteltje.
Blijft Jip?
Ja, Jip blijft!
Huisregels/ Kledingvoorschriften
De huisregels blijven gelijk. Deze zijn landelijk vergelijkbaar.
Hoe zijn de tarieven tot stand gekomen?
De gemeente heeft ervoor gekozen in de aanbesteding de maatschappelijke tarieven vast te stellen,
zoals het schoolzwemmen en de huur voor de verenigingen. De overige tarieven zijn marktconform.
Sportfondsen heeft de tarieven in de omgeving vergeleken en ook vergeleken met ander soortgelijke

zwembaden in het land. Dit heeft ervoor gezorgd dat de tarieven ten opzichte van de concurrentie
eerlijk zijn, maar hoger dan in het ‘oude’ zwembad De Banakker.
Hoe zien die tarieven er uit dan?
Het nieuwe zwembad De Banakker is een aantrekkelijk zwembad met recreatieve faciliteiten.
Zwembaden in de directe omgeving hanteren een tarief los bad voor volwassenen van € 4,40 tot €
5,20, afhankelijk van de grootte van het zwembad en het aantal recreatieve voorzieningen. Voor De
nieuwe Banakker gaan wij uit van een tarief van € 4,90 (prijspeil 2018). Voor doelgroepsactiviteiten,
zoals Aquajogging en MBVO liggen de tarieven gemiddeld regionaal tussen de € 5,50 en € 8,50. Voor
De nieuwe Banakker gaan wij uit van een tarief van € 6,50 (prijspeil 2018). Voor kinderen tot 2 jaar
hanteren wij een fors kortingstarief. Voor deze prijs krijgt u toegang tot een veelzijdig en compleet
bad, tegen marktconforme prijzen. Voor de volledige prijslijst zie: www.zwembaddebanakker.nl
Wat zijn de horecaprijzen?
Sportfondsen hanteert marktconforme en betaalbare tarieven.
Zwemles is voor mij duur. Hoe kan ik toch meedoen?
Om het voor mensen die het financieel niet breed hebben (een inkomen tot 120% van het sociaal
minimum), toch mogelijk te maken om actief deel te nemen aan de maatschappij. Heeft de
gemeente Etten-Leur de Meedoen-regeling. Hierbij krijgen mensen een tegoed van €170,- per
kalenderjaar dat zij kunnen besteden in een webshop aan verschillende activiteiten. Naast een
lidmaatschap bij verschillende (sport)verenigingen, kunnen hier bijvoorbeeld ook toegangsbewijzen
voor De Banakker aangeschaft worden. Wanneer men deelneemt aan de Meedoen-regeling, dan
kunnen er ook gratis zwemlessen gevolgd worden voor het A-diploma. Dit gaat niet ten koste van het
tegoed in de webshop.
Meer informatie en de aanvraagmogelijkheid vindt u op: https://meedoenhartvanwestbrabant.nl/
Acties oude bad
We willen graag samen met onze gasten de laatste weken van de huidige Banakker op een passende
manier afsluiten. Hiervoor zijn er diverse activiteiten georganiseerd, zoals o.a. extra Disco zwemmen,
een superleuke waterstormbaan en nog veel meer. Aan iedere gast wordt gedacht. Op deze manier
proberen we een zo’n leuk mogelijke overgang te realiseren van de oude naar de nieuwe Banakker.
Ook kijken we deze weken met zo veel mogelijk mensen terug op een periode van 60 jaar zwemmen
in Etten-Leur. Houdt hiervoor onze huidige Banakker facebookpagina en huidige website
www.debanakker.nl in de gaten.

