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Uitvoeringsregeling Protocol verantwoord zwemmen 2021 
 
Met deze uitvoeringsregeling geeft Mounewetter invulling aan het “Protocol Verantwoord Zwemmen” 3.0, 
zoals op 11 maart 2021 is opgesteld door de zwembadbranche en door Mounewetter is vastgelegd in het 
“Protocol verantwoord zwemmen 2021”. 
 
Omdat zwemmen, zoals ook al is aangehaald in het “Protocol verantwoord zwemmen 2021” zorgt voor 
plezier, veiligheid en fitheid probeert zwembad Mounewetter samen met de zwembranche en de gemeente 
Sûdwest Fryslân om iedereen weer zo spoedig op een zowel financiële als fysieke verantwoorde wijze de 
gelegenheid te bieden een duik te nemen in zwembad Mounewetter. 
 
Ten overvloede wordt opgemerkt dat in deze uitvoeringsregeling de veiligheid en gezondheid van alle 
betrokkenen binnen het zwembad centraal staat. Uitgangspunt hierbij is dat de regels helder, hanteerbaar en 
uitvoerbaar zijn voor de medewerkers, zwembadgebruikers en bezoekers van Mounewetter. 
 
Communicatie 
Om een goede communicatie van deze maatregelen te kunnen waarborgen, zullen zowel het “Protocol 
verantwoord zwemmen 2021” als deze uitvoeringsregeling worden besproken met de medewerkers en 
bestuurders van Mounewetter. Ook zullen beide documenten zichtbaar in de personeelsruimte worden 
opgehangen. 
De communicatie naar onze gasten zal voornamelijk verlopen via onze website: 
https://zwembadmounewetter.nl/ , ook zullen beide documenten op diverse plaatsen binnen het zwembad 
terrein zichtbaar worden opgehangen. 
Wanneer er aanvullingen en/of wijzigingen in het “Protocol Verantwoord Zwemmen” 3.0, zoals op 11 maart 
2021 is opgesteld door de zwembadbranche plaats vinden zullen deze worden verwerkt in het door 
Mounewetter opgestelde “Protocol verantwoord zwemmen 2021”. 
Onze gasten en de medewerkers worden z.s.m. op de hoogte gesteld van de aanvullingen c.q. wijzigingen. 
  
Om een overvloed aan informatie te voorkomen, waardoor alertheid en opvolging in geding kan komen 
zullen alleen de voor de onderscheidende groepen (gasten, bezoekers en medewerkers) de op deze groepen 
betrekking hebbende informatie worden verspreid. 
 
Tijdsloten 
Om goede en verantwoorde spreiding van onze gasten te kunnen waarborgen zal er in 2021 ook weer 
worden gewerkt met tijdsloten. De gasten kunnen om 21.00 uur de avond voorafgaand aan de dag dat men 
gebruik wil maken van het zwembad online via onze website een ticket boeken. Om iedereen een kans te 
geven om te kunnen zwemmen kan men maar 1x per dag een tijdslot reserveren.  
Het aantal beschikbare tickets voor een tijdslot is afhankelijk van de richtlijnen vanuit het RIVM. 
Om aan onze doelstelling om zoveel mogelijk gasten te laten genieten van een frisse duik in ons openlucht-
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zwembad worden er een aantal verantwoorde afwegingen door Mounewetter gemaakt. In deze afweging zal 
worden gekeken naar de richtlijnen, zoals die door RIVM/Gemeente worden aangegeven en hoe 
Mounewetter op een verantwoorde wijze met de beschikbare ruimte kan omgegaan, waarbij gekeken wordt 
of het nog economisch verantwoord is om open te gaan.    
 
Leeftijdsgroepen 
De gemeente heeft ervoor gekozen om de richtlijnen van de RIVM over te nemen. Dit houdt in dat er een 
onderscheid kan worden gemaakt in 3 leeftijdscategorieën. Namelijk jongeren tot 12 jaar, personen van 12 
tot en met 26 jaar en personen van 27 jaar en ouder. Het aantal personen dat kan gaan sporten zijn voor deze 
groepen respectievelijk onbeperkt, 15 en 4 personen per ruimte. 
Voor deze onderscheidende groepen worden op verschillende tijdstippen tijdsloten aangeboden  
Hierdoor wordt aan de richtlijnen voldaan. 
 
Indeling ruimte 
Om de beschikbare ruimte om te sporten zo goed mogelijk te benutten wordt het diepe bad in vier delen 
onderverdeeld. Deze delen worden door een scheidslijn van elkaar gescheiden. Om verantwoord en veilig 
met elkaar te kunnen sporten, waarbij de 1,5 meter wordt gewaarborgd wordt de volgende indeling gebruikt: 
27 jaar en ouder      : 4 personen kunnen zwemmen in diepe bad  
12 t/m 26 jaar         : 15 personen kunnen zwemmen in diepe bad  
tot 12 jaar               : geen beperkingen.  
peuter-/kleuterhoek: ouders of begeleiders moeten te allen tijde 1,5 meter afstand tot personen van 13 jaar en  
ouder, die niet uit hetzelfde huishouden komen, houden. Om hier de veiligheid te kunnen waarborgen wordt 
het aantal begeleiders beperkt tot 2 personen per peuter/kleuter. 
 
Zwemlessen worden volgens de richtlijnen gegeven 
 
Schoonmaakprotocol 
Mounewetter zorgt voor een schoonmaakprotocol, die controleerbaar nageleefd kan worden. Het 
schoonmaakprotocol wordt besproken met de medewerkers. 
 
Coronaverantwoordelijke 
De bedrijfsleidster en bij haar afwezigheid een toezichthouder wordt aangewezen als 
coronaverantwoordelijke. Mounewetter communiceert met haar/hem wat de taken en verantwoordelijkheden 
van de coronaverantwoordelijke is. 
 
Mondkapjes en/of face-shields 
Mounewetter stelt mondkapjes en/of face-shields beschikbaar aan haar medewerkers,  

 
Richtlijnen zoals genoemd in het protocol onder H t/m K  
Mounewetter zal erop toezien dat deze richtlijnen worden nageleefd. 

 


