UITNODIGING BIJEENKOMST ZWEMPLASBEHEERDERS 2018
Geachte beheerders van de Noord-Brabantse zwemplassen,
Eind november 2017 troffen velen van u elkaar in de horeca naast de zwemplas van Streekpark Klein
Oisterwijk in natuurlijk Oisterwijk. Het was een leerzame, succesvolle & gezellige bijeenkomst van en voor
ondernemers, beheerders, overheden en andere betrokkenen van de natuurlijke zwemplassen in NoordBrabant. Was u daar ook?
We maken van deze bijeenkomst een traditie! En wel op iedere laatste dinsdag van november.
Namens de initiatiefnemers mag ik u daarom opnieuw uitnodigen:
Wanneer
Waar
Hoe laat

: Dinsdag 27 november 2018
: BillyBird Park Hemelrijk, Zeelandsedijk 34a, 5408 SM Volkel
: Inloop 11:45 uur, aanvang 12.00 uur

Het programma treft u hieronder aan.
Vorig jaar was het gezellig druk. Dit jaar verwachten we nog meer bezoekers. Meld u zich vooraf aan! Dit
kan via VanDisseldorp@recron.nl
Vermeld bij uw aanmelding in de onderwerp-regel Zwemplasbeheerdersdag 2018 en geef ook aan welke
zwemplas(sen) u beheert. Aanmelden kan vanaf heden tot 26 november.
De bijeenkomst wordt u aangeboden door bovengenoemde initiatiefnemers. Door een financiële bijdrage
van de Provincie Noord-Brabant is deelname gratis. Wel zijn wij genoodzaakt, bij niet-verschijnen € 75,(excl. btw) in rekening te brengen.
Meld u snel aan! Tot 27 november in Volkel!
Met vriendelijke groet,
Namens de initiatiefnemers,

Arthur van Disseldorp
Regiomanager RECRON Brabant / Dagvoorzitter
Vereniging van Recreatieondernemers Nederland,
p/a Utrechtseweg 75, 3702 AA Zeist
Tel: 06-53758471; e-mail: vandisseldorp@recron.nl; internet: www.recron.nl
Privacy
De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij zal zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan
haar toevertrouwde persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het toesturen van de uitnodiging voor de
zwemplasbeheerdersdag welke jaarlijks de laatste dinsdag van november plaatsvindt. Wanneer u deze uitnodiging nooit meer wenst
te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan mvkempen@brabant.nl, met ‘afmelden
zwemplasbeheerdersdag’ in de onderwerpregel. De volledige privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant is hier te raadplegen.

PROGRAMMA
11.45 uur

Zaal open

12.00 uur

Ontvangst door dagvoorzitter Arthur van Disseldorp, RECRON

12:05 uur

Waarom & hoe houdt de Europese Unie zich bezig met uw zwemwater?
Adriaan van der Linden, manager ontwikkeling & realisatie van Leisurelands,
vertegenwoordigd Nederland op het gebied van natuurlijk zwemwater. Hij gaat in op actuele
zaken die ook uw zwemplas aangaan.

13.00 uur

Gelegenheid tot lunch welke u wordt aangeboden door Provincie Noord-Brabant

13:50 uur

Nieuwe business modellen voor zwemplassen in Brabant:
Albert van Schendel en Pim Dopheide van Breda University of Applied Science (voorheen
NHTV) nemen u hierin mee

14:10 uur

Blauwalgen in zwemwateren: waar komen ze vandaan en hoe kom je er weer van af?.
Aan de hand van concrete cases in Brabant geeft Maarten van Schijndel, Adviseur
Watersystemen bij Waterschap de Dommel, u praktische voorbeelden om uw watersysteem
effectiever te beheren; vandaag gaan we in op de “IJzeren man” in Eindhoven.

14:40 uur

Informatie over communicatie en communicatie over informatie.
Naast communicatie aan gasten, gaan Bart Jansen en Suse van den Boom van de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, ook in op het huidige ontwerp van de
zwemwaterinformatieborden en bespreken ze mogelijke aanpassingen en verbeteringen. We
zijn benieuwd naar uw reacties.

15.15 uur

Rondleiding BillyBird Park Hemelrijk onder leiding van uw gastheer Ton Derks.
Ton en Gerrie Derks zijn in 1986 gestart met Recreatieplas Hemelrijk. Inmiddels zijn aan
deze plas verschillende voorzieningen toegevoegd en is het een recreatiepark dat gerund
wordt onder de naam BillyBird Park Hemelrijk (www.billybird.nl). In het Limburgse Beesel is
BillyBird een 2e park aan het opbouwen. Ook hier staat de recreatieplas centraal.
Ton zal in zijn rondleiding o.a. ingaan op het toezichtsplan voor de recreatieplas, o.a. het
ontwerp van de post, het gebruik van camera’s, gebruik van reddingsbrigade versus eigen
personeel en onveiligheid en veiligheid?

16.00 uur

Waar is de zwemplasbeheerdersdag 2019?

16.30 uur

Gastvrij drankje; gelegenheid tot napraten

17.00 uur

Einde bijeenkomst

Privacy
De provincie Noord-Brabant hecht aan privacy. Zij zal zorgdragen voor een betrouwbare en zorgvuldige bescherming van de aan
haar toevertrouwde persoonsgegevens. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het toesturen van de uitnodiging voor de
zwemplasbeheerdersdag welke jaarlijks de laatste dinsdag van november plaatsvindt. Wanneer u deze uitnodiging nooit meer
wenst te ontvangen dan kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen aan mvkempen@brabant.nl, met ‘afmelden
zwemplasbeheerdersdag’ in de onderwerpregel. De volledige privacyverklaring van de provincie Noord-Brabant is hier te
raadplegen.

Deze zomer stond er in het Eindhovens dagblad een artikel “Controle van zwemwater in Zuidoost-Brabant:
tussen monster en peroxideboot”. Een praktijkverhaal van Aquon.

Een copy van dit artikel treft u hierbij aan.
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