
 
In week 22 heeft het bestuur van Aqua-Bedum een overleg gehad met de vertegenwoordiger van de 
Beemden. In dit overleg zijn een aantal mogelijk aantrekkelijke opties voor de vereniging naar voren 
gekomen. 
Een van die opties is om op de vrijdagavond i.p.v. op de donderdagavond te trainen.  
Voordelen van deze optie zijn: 
 Allereerst, op vrijdag is er wel een mogelijkheid om het bad langer te huren, waardoor het 

mogelijk zou worden om ook de eerste groep een training van 45 minuten aan te bieden. Dit is 
een al langer bestaande wens van de trainers. Op de donderdagavond is dit in de huidige situatie 
niet mogelijk.  

 Ten tweede, de wedstrijdzwemmers die nu op woensdag en donderdag trainen hebben dan een 
rustdag tussen de beide trainingsdagen. Dat is training technisch beter en stimuleert hopelijk een 
tweede keer trainen per week. 

 Ten derde, de prijs, op vrijdag zou Aqua-Bedum het bad kunnen huren tegen een fors lagere prijs. 
(ongeveer 20% lager dan op donderdag) Dit is zeer welkom omdat Aqua-Bedum nu minder leden 
heeft als gevolg van Corona, en daardoor ook minder inkomsten. 

 
De trainingstijden op vrijdag zullen niet erg verschillen t.o.v. de donderdag. 
 
Uiteraard wil het bestuur voor zo’n belangrijk besluit eerst weten wat de leden die op de donderdag 
zwemmen hiervan vinden. Vandaar dat we jullie (of je ouders) vragen deze korte enquête in te 
vullen. 
 
Vraag 1: Vrijdagavond is een mooie trainingsavond voor mij. 

Ja, ik kan wel op de vrijdag!  
 

Nou liever niet, maar ik zou me eventueel wel kunnen aanpassen of op woensdagavond  kunnen 
trainen. 

 
Slecht idee, dan kan ik niet meer trainen!  

 

Vraag 2: Ik train nu 30 minuten maar ik zou wel 45 minuten willen trainen. 
Ja, 30 minuten is veel te kort! 

 
Nee, 30 minuten is lang genoeg! 

 

Nadat je jouw keuzes hebt aangekruist kun je de enquête inleveren bij Mark, de trainer. Of je kunt 
hem mailen naar tcintern@aqua-bedum.nl. Dit kan t/m donderdag 1 juli 2021. 

Voor degene die zich afvragen welke andere opties nog meer voorbij zijn gekomen, dat waren 
trainingsmogelijkheden op de zaterdagmiddag rond 14.00 uur of ’s ochtends op doordeweekse 
dagen voor 07.00 uur! Deze opties waren volgens het bestuur minder aantrekkelijk. Mocht dit voor u 
wel een mooie tijd zijn laat het dan weten op het bovenstaande mailadres, indien we meerdere 
signalen krijgen dan gaan we daar natuurlijk naar kijken. 

Vriendelijke groet, 

Het bestuur van Aqua-Bedum 
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