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 2016!	
Een nieuw jaar, weliswaar is het 
huidige seizoen al zo’n vier maanden 
in volle gang, maar wel een frisse 
start waarin we richting gaan geven 
aan (nieuwe) voornemens. Voor wie 
we tijdens de nieuwjaarsreceptie niet 
persoonlijk de hand hebben kunnen 
schudden; de beste wensen voor 
2016 met hopelijk veel mooie 
sportieve resultaten, maar natuurlijk 
juist ook veel plezier bij de 
beoefening van onze mooie sport.  
Er spelen de nodige ontwikkelingen 
binnen (de directe omgeving van) 
AZC waarover het bestuur de leden 
graag wil informeren. Daarom deze 
nieuwsbrief. We zullen in het vervolg 
vaker deze vorm van communicatie, 
naast facebook en onze website, 
gebruiken om jullie bij te praten. 
 
 De	zwembaden	
Zoals breeduit in diverse media 
uitgemeten, is de exploitatie van 
beide zwembaden in Alphen aan den 
Rijn per 1 januari 2016 van 
SportSpectrum overgaan naar 
Thermen2. Wat betekent dat nu voor 
AZC. Op korte termijn niet zoveel. 
Afgesproken is dat onze huur-
afspraken uit 2015 doorlopen tot aan 
het einde van dit seizoen. Voor de 
lange termijn biedt de samenwerking 
met Thermen2 veel kansen voor AZC. 
Samen optrekken om het gebruik 
van met name zwembad Aquarijn te 
verbeteren biedt de nodige mogelijk-
heden en vraagt van ons om actief te 
participeren. Nieuwe doelgroepen, nu 
ook een actueel onderwerp binnen de 
KNZB, nieuwe lidmaatschapsvormen, 
(internationale) evenementen……etc. 
Afijn, genoeg ontwikkelingen om met 
en aan AZC verder te bouwen. 
 
 
 
 
 
 

 
 Aquahome	
De nieuwe exploitant, Thermen2, 
heeft bij de overname van beide 
zwembaden ook de horecapunten 
van beide locaties overgenomen. In 
aanvang was dat even slikken voor 
AZC. Verliezen we nu ons clubhuis? 
Gelukkig zijn we met Thermen2 tot 
een voor beide partijen mooie 
overeenkomst gekomen. Daarbij 
blijft Aquahome de pleisterplaats 
voor AZC-ers. Niet in de laatste 
plaats omdat Herman van Leeuwen, 
nu in dienst van Thermen2, daar nog 
steeds de scepter zwaait. Daarnaast 
is overeengekomen dat tijdens onze 
huurmomenten wij vrijwilligers 
blijven leveren voor bemensing 
achter de toog! Op deze wijze blijft 
het AZC-gehalte van Aquahome 
merk- en voelbaar. Daaraan is vanuit 
Thermen2 een financiële 
compensatie verbonden voor de 
AZC-kas. Al met al een mooie deal 
waar we als AZC financieel niet 
slechter van worden en ons clubhuis 
niet verliezen! Wel zaak dat onze 
leden zich blijven inzetten voor het 
bemannen/bevrouwen van Aqua-
home. Waarvoor natuurlijk  bij 
voorbaat onze dank! 
	
 AZC	90	jaar!	
17 maart aanstaande wordt onze 
vereniging 90 jaar jong. Dat laten we 
niet ongemerkt voorbij gaan. Een 
daarvoor opgerichte commissie is 
druk doende om van dit lustrum een 
gedenkwaardig feest te maken. Houd 
de website in de gaten voor nieuws 
daaromtrent. Maak daarnaast alvast 
ruimte in je agenda in de week voor 
de datum van onze verjaring voor tal 
van (sportieve) activiteiten voor 
leden en hun familie! 


