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PUBLICITAIR
JAARVERSLAG

2020 was het jaar waarin wij te maken kregen met het Coronavirus.
Een virus waarvan niemand van te voren had kunnen denken dat het
zo’n impact zou hebben in de hele wereld. Wij hebben ons er goed
doorheen geslagen tot nu toe. Met in totaal 12 weken van sluiting
hebben wij er het beste van proberen te maken. In dit jaarverslag laten
wij u graag zien wat in 2020 wél kon. Dit was De Thermen2 in 2020.

AANTAL BEZOEKERS
IN 2020: 221.597
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WEKEN WAREN
ONZE LOCATIES GESLOTEN
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WAARVAN:
AANTAL ZWEMLESSEN

26.079

AANTAL RECREATIEF

59.618

AQUASPORT INCL BANENZWEMMEN

16.560

BABY- EN PEUTERZWEMMEN

1.732

ZAALVERHUUR AQUARIJN

3.808

WEKEN WAREN
ONZE LOCATIES GEOPEND

ONZE ZWEMLESSEN
In totaal hebben wij 1335 diploma’s uitgedeeld. Naast reguliere
zwemlessen hebben wij in de zomervakantie ook zwemlessen gegeven.
In verband met de lockdown door Corona was hier extra veel vraag naar. Ook de Turbocursus
waarin wij kinderen in twee weken klaarstomen om af te zwemmen was een groot succes.

ONZE GASTEN
Trots zijn wij op de positieve feedback
die wij afgelopen jaar kregen via Google Reviews:

Niet veel chloor in het water,
kind komt nu allergie vrij
het bad uit. Zwemlessen
zijn top hierdoor.
- Denise -

Genoeg aanbod om te gaan zwemmen ondanks
de coronatijd nu. Er zijn 4 baden waarvan
1 buitenbad, en nog een peuterbadje.
Voldoende kleedruimtes. Kluisjes zijn gratis.
Genoeg parkeergelegenheid. Rolstoel toegankelijk.

- Desiree -

zwemles te
Ik raad een ieder aan om hier je kinderen op eken bij onze
doen. Nu al een aantal malen als opa toegek pedagogisch
kleinkinderen. De zweminstructeurs zijn super mdiploma’s
bezig met de kinderen om ze zo hun eerste zwe
ouders en erg
te laten behalen. Vriendelijk, zeker ook naar rader.
betrokken op de kinderen. Zeer zeker een aan

Afzwemmen kleindochter
A diploma, wat was
dit leuk. Geweldig
enthousiast personeel
daar. Leuke organisatie.

- Joop -

- Marleen -

Je kan er ook heel goed waterpolo doen met een club die daar zwemt
- Rens -
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jes veilig en heel veel speelgoed.
water op fijne warme temperatuur. Voor kleintte zitten. Ouders neem de moeite
Personeel let goed op. Stoelen en tafeltjes om g terug. Een beetje egoïstisch van
om een dagje te proberen en je komt regelmatiis het rustig. Glijbaan geen wachttijden,
mij, maar in corona tijd heb je de ruimte entie.
baantjes zwemmen ging prima. Een top loca
- Emmy

Trek er al járen met veel plezier mijn baantjes. Alles altijd goed
geregeld, leuk personeel en de sfeer is er sowieso altijd top.
In de zomer lekker vroege vogelen in het buitenbad. Heerlijk.

- Roz -

ONZE
ZWEMACTIVITEITEN
Dagelijks vinden er op beide locaties tientallen verschillende
lessen plaats. Voor bezoekers van -0 tot 100+ is er een activiteit passend
bij de levensfase. Zij weten ons ook in grote getalen te vinden. Enkele voorbeelden:

LADIES
ONLY
SENIOR FIT

ZWEMLES
ZWANGERSCHAPSZWEMMEN

THERAPIEZWEMMEN

WATERRATJES
(VOOR KINDEREN
MET EEN
BEPERKING)
FLOATFIT

PEUTERSURVIAL

AQUAROBIC

BABY-PEUTERZWEMMEN

ZWEMLES
VOOR
STATUSHOUDERS

AQUAJOGGEN

ZWEMMEN
VOOR MENSEN
MET DEMENTIE

VROEGE
VOGELS

BANEN
ZWEMMEN

ONZE
ACTIVITEITEN
DRIJF IN
BIOS
HALLOWEEN

EXTRA
ZOMERACTIVITEITEN:
• SNORKELEN
• ZEEMEERMINZWEMMEN
• MEET EN GREET
MET KEES

HONDENPLONS

DANSEN
MET KEES
SCHOONSPRINGEN

PIETENZWEMLES

ZWEM4DAAGSE

SPETTERSPEELTUIN
FROZEN DAG

NIEUWJAARSDUIK
REDDEND
ZWEMMEN

SCHUIMPARTY

STUIVERDUIKEN
SALTODRAAIEN
EINDFEEST
GROEP 8 INCLUSIEF
KAMPEREN

			
Kinderen van groepen 8 konden bij ons het
			
schooljaar afsluiten met een eindfeest incl kamperen.
Omdat alle festiviteiten voor groepen 8 waren afgelast hebben wij dit aanbod gedaan
aan scholen. Hier is veel gebruik van gemaakt. Kinderen vonden het fantastisch.

MAATSCHAPPELIJK
Wij vinden het belangrijk een bijdrage te leveren
aan de gezondheid en vitaliteit van Alphenaren. Dit doen wij
doormiddel van onze sportieve activiteiten, maar ook met ons Buurthuis.
Buurthuis AquaRijn is dé huiskamer voor de wijk Ridderveld met 35.000 inwoners. Bij ons ontmoet
je buurtbewoners en lotgenoten, kun je jezelf ontplooien en kun je deelnemen aan activiteiten.

LUNCH
VAN GEMIVA
(ELKE
DONDERDAG)
INTERNATIONALE
VROUWENDAG

INLOOPSPREEKUUR

GEBARENCURSUS

TAALSPREEKUUR
FOTOSAFARI

GLUREN
BIJ DE BUREN
HANDJES
IN DE WIJK

KIDZPLAY
FIETSLESSEN

BINGO

ONZE MENSEN
Bij De Thermen2 werken totaal circa 72 medewerkers (46,5 fte’s). Deze medewerkers zetten zich
dagelijks vol enthousiasme in om het de bezoekers naar de zin te maken. In verband met de
langdurige sluiting van de horeca hebben wij ons horecapersoneel moeten laten gaan. Met een
ieder hebben wij dit naar alle tevredenheid afgewikkeld.

SAMENWERKINGEN /
HUURDERS OP EEN RIJ
BSO DE
WATERLOPERS
(KINDEROPVANG
GEVESTIGD IN
AQUARIJN)

BUURTHUIS
AQUARIJN
(ONDERSTAAND MEER
INFORMATIE)

ALPHEN
BEWEEGT
(HUURDER
RUIMTE)

TOM IN DE
BUURT (DIVERSE
ACTIVITEITEN
IN AQUARIJN)

DUIKVERENIGINGEN
(ATLANTIS, SEAWOLF,
NIEUW VENNEP)
(HUURDER
BADWATER)

AZC
(HUURDER
BADWATER)
DIVERSE
ORGANISATIES
HUREN VERGADERRUIMTE OF EEN
STUK BADWATER

MBO RIJNLAND
(STAGE/ HYBRIDE
ONDERWIJS)

GROENE
HART ISK

VOLKSUNIVERSITEIT
(GEVESTIGD
IN AQUARIJN)

AUTO
TE WATER
(HUURDER
BADWATER)

RESA

IPSE DE
BRUGGE
(ZWEMMEN)

REDDINGSBRIGADE
(HUURDER
BADWATER)

PARTOU
(PEUTERZWEMMEN)
KANO
VERENIGING

WATERVRIENDEN
(HUURDER
BADWATER)

VVE’S/ SPEELTUINVERENIGINGEN
(HUURDER RUIMTE)

TRAININGSCENTRUM HELENA
(GEVESTIGD
IN AQUARIJN)

WOUTERSHOF
RAYER
(HUURDER
BADWATER)

PRISMA
SCHOOL

SCALA
SPORTKLAS

ZWERFBOEKENSTATIONS

WERKGROEP
SAVA (LADIES ONLY)
(HUURDER
BADWATER)

BOOST
(WOENSDAGMIDDAG
ACTIVITEIT)

BASISSCHOLEN
ALPHEN AAN DEN
RIJN (EDUCATIEPROGRAMMA /
‘NATTE GYMLES’)

EN VELE ANDEREN...

