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Einde seizoen en wij gaan lekker door

Beste Bosbadvrienden,

Het was voor het Bosbad een bar slecht seizoen. Matig weer en Corona
maakten dat nog even snel naar het Bosbad om lekker te zwemmen er meestal
niet van kwam. Extra cru is de rigide sluiting van het bad per 6 september, juist

toen (vreemd genoeg) het zomerse weer in Nederland zijn aantrede deed.
Jammer, maar wellicht een reden temeer om standaard het seizoen te

verlengen en tenminste het diepe bad vanaf medio maart tot medio oktober op
te warmen tot 20 gr C. Als je in het water ligt en de buitentemperatuur is lager,

dan voelt het dubbel goed!

In juni verzonden wij bulletin nr. 3 en intussen kregen we vragen hoe het nu
verder gaat. In de krant van 30 juni stond dat bij de zgn. “Raadspleiling” van de
Gemeenteraad ons voorstel het huidige bad te behouden en te verwarming, zal

worden doorgerekend. Voorts voerden we meerdere overleggen met de
gemeente, de VBBBB en Kultlab. Kultlab wil het bad blijven gebruiken voor hun
evenement Into the Woods. Daar kleven nogal wat technische problemen aan,
ook zou het bad dan 2 weken in september dicht moeten. We zoeken samen

naar een oplossing zodat het bad niet leeg en dicht moet in die weken.

Vanwege de participatie komen er nog 3 overleggen en een enquête onder
gebruikers. Zoals besloten in de gemeenteraad wordt ons voorstel - de huidige
vorm en inrichting van het bad te behouden en o.a. toevoegen van verwarming
en verbetering horeca - als model 3 vergelijkend onderzocht en doorgerekend.
Het bad krijgt dan een duurzame coating (6 jaar garantie) en energie neutrale

verwarming (PVT-zonnepanelen). Voor- en nadelen en de kosten worden
besproken en aan de raad voorgelegd. Alhoewel wij er bij de gemeente op

hebben aangedrongen dat dit onderzoek door een onafhankelijk
ingenieursbureau zou moeten worden uitgevoerd, heeft de gemeente opnieuw
Synarchis gevraagd hiervoor een offerte uit te brengen. Volgende week gaat
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het bestuur van de Vrienden met Synarchis in gesprek, zo nodig zullen wij
vragen om een aanvullend onderzoek.

Over de handtekeningenactie van de SP-Amersfoort voor behoud van een
verwarmd Bosbad kregen we kritische vragen van sommige leden. De SP had
ons vooraf wel correct op de hoogte gesteld, maar niet begrepen dat wij niet

vragen om verwarming in de winter. Er zijn verwarmde buitenbaden die ’s
winters zelfs bij vorst open zijn met zelfs een wachtrij van bezoekers. Ons lijkt

dat voor Amersfoort nog wat hoog gegrepen, maar wie weet? Voor alle
duidelijkheid, wij willen het bad energieneutraal verwarmen met zonne-energie,

dus geen (bio)gas of netspanning.

Kortweg waar wij voor staan:

ꞏ Met behoud van het huidige bad met de eilanden, 6 jaar garantie op de
coating, meer ligweide, betere horeca en verwarming komen we met een

conservatieve begroting uit op een ca. 4 ton hogere investering, maar een 1 ton
lagere exploitatie. Dus na 4 jaar kan de investering zijn terugverdiend.

De vereniging telt inmiddels ruim 100 leden, waarvan een aantal nog niet aan
de betaling van de contributie van € 10 toe is gekomen. We verzoeken

iedereen die nog niet betaald heeft dit alsnog te doen op de IBAN rekening
NL55RBRB8834809580 op naam van de vereniging, alvast dank!

Binnenkort als er meer bekend is over de toekomst van het bad zal een
algemene ledenvergadering worden gepland, waarbij we de leden verder

informeren en verantwoording afleggen over de financiën.

Dit najaar wordt weer een vervolgdeel van de geschiedenis van het Bosbad
gepubliceerd in De Wijkkrant Soesterkwartier. Voor de nieuwsgierigen: de hele

geschiedenis van het Bosbad is ook op onze website te lezen.

ꞏ Het verkrijgen van de gemeentelijke monumentenstatus voor het Bosbad. Het
gesprek hierover met de gemeente heeft ondanks meerdere verzoeken nog

niet plaats gehad.

Vraag nog eens aan je vrienden, buren en familie of ze ons willen steunen!

Met spetterende groet en dank,

Het bestuur van de Vrienden van het Bosbad

Dick Haver Droeze – voorzitter

Jan Jonk – secretaris

Steven Lemain - penningmeester
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