
Haarlem, 22 juni 2020                                                            

  

Leden van de Gemeenteraad 

Leden van het College van Burgemeester en Wethouders 

p/a Griffiebureau gemeente Haarlem 

 

Betreft: Aanvulling op mail d.d. 7 juni 2020: prijsstelling zwembad De Houtvaart seizoen 2020, 

prijsverhoging 45 % voor 65 + en jeugd 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Inmiddels is de prijsstelling en de wijze van betaling voor het seizoen 2020 in de Houtvaart door 

de beheerder, de SRO, bekend gemaakt. Zie hiervoor de website van de SRO. Het is uitsluitend 

mogelijk online losse toegangskaarten te kopen, deze kosten € 4,40 per stuk en dit is een 

eenheidsprijs: er is 45 % geen korting voor 65+ of jeugd, zoals dat gebruikelijk is. Ook is er geen 

mogelijkheid tot de aanschaf van 12-badenkaarten of een (voorverkoop)abonnement, wat het 

voor de regelmatige zwemmer financieel aantrekkelijk maakt en als een vaste klantenkorting 

gezien kan worden. Bijgevoegd de brochure van de SRO met de prijsstelling en prijsdifferentiatie 

van het seizoen 2019 ter informatie. 

 

Het is onaanvaardbaar dat de SRO voor zwembad De Houtvaart: 

 

  de prijzen van de kaartjes voor 65 +, de groep die toch al de klappen krijgt door het 

wegvallen van de Vriendenuren en hun sociale isolement door corona, met  

minimaal 45 % verhoogd ten opzicht van 2019. Ook voor de jeugd, die hun vrijheid flink 

ingeperkt zag en voor hun ouders ,met mogelijk minder inkomsten door de coronacrisis, 

is dit onrechtvaardig; 

 



 

  er geen mogelijkheid is voor regelmatige bezoekers om een 12-badenkaart of 

abonnement aan te schaffen, waardoor regelmatig zwemmen een dure aangelegenheid 

wordt. Prijsvoorbeeld voor een volwassenen: 3 x in de week zwemmen gedurende het 

verkorte seizoen, 10 weken, zou 30 x 4,40 = € 132,- kosten. In 2019 kon er voor € 75,- in 

het seizoen 17 weken gezwommen worden (zie bijlage). Een prijsverhoging van 45 % en 

dat voor nog geen 60 % van de beschikbare mogelijkheid om te zwemmen. Jeugd en  

65 + moeten zelfs 58 % meer gaan betalen, hun abonnement kostte €55,- in de 

voorverkoop in 2019.   

 

  Uitsluitend online verkopen van toegangskaarten en hiermee de toegankelijkheid van 

het zwembad, met name voor ouderen en mensen die niet beschikken over of vaardig 

zijn met internet belemmeren 

 

 

Ik begrijp dat de coronamaatregelen meer personeel in het bad vereisen en dat dit een kleine 

verhoging op de gebruikelijke inflatiecorrectie zou betekenen voor de prijsstelling. Maximaal 

 10 % acht ik in dit geval aanvaardbaar. De SRO zal bij het toezicht ook worden aangevuld met 

“gratis” vrijwilligers van de Vrienden, die het uit liefde voor het bad en haar bezoekers doen.  

 

Ik verwacht van u dat u de prijsstelling en wijze van betaling (uitsluitend online verkoop) voor 

het seizoen Houtvaart 2020 op zeer korte termijn bij de SRO aankaart. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

(mevr.) Marlon Witteman -op persoonlijke titel- 

Voormalig bestuurslid Vrienden van de Houtvaart (verantwoordelijk voor de vrijwilligers,  

maart 2012- maart 2019) 

Vrijwilliger Vrienden van de Houtvaart  

 

 

 


