
 
 
 
 
 
ZWEMBAD DE TERP ENQUETE 
 
Januari 2022 uitgevoerd door de Adviesraad van SSWW onder ruim 20 respondenten. 
 

1. Hoe vindt u de inschrijfprocedure? 
1 persoon vindt dit lastig de andere respondenten hebben geen probleem. 

2. Wat vindt u van de huidige openingstijden? 
4 personen hebben aangegeven dat de openingstijden voor banenzwemmen vervroegd 
mogen worden ( 7.30 uur) 

3. Is de hygiëne op peil en voldoende? 
De hygiëne is net aan voldoende gezien de verouderde staat van het bad. Er zijn 
aandachtspuntjes wat betreft vervanging/reparaties materiaal. 

4. Kunt u iets over de sfeer vertellen in het zwembad? 
Vriendelijk en behulpzaam personeel. De sfeer is goed. Jammer dat in coronatijd ouders van 
zwemleskinderen niet de lessen konden volgen. 

5. Vindt u de begeleiding en instructie voldoende ( indien van toepassing)?  
Door personeel wordt goede en duidelijke instructie gegeven. Banenzwemmen stuit soms op 
problemen w.b. snelle en langzame zwemmers. 

6. Heeft u het afgelopen jaar gebruik gemaakt van het zwembad, indien nee; is corona een 
belemmering geweest om te komen zwemmen?  
Voor de meeste respondenten is corona geen belemmering geweest om te komen 
zwemmen. De maatregelen die werden opgelegd werd bij een enkeling wel als lastig ervaren. 

7. Wat weerhoudt u ervan om te komen zwemmen? 
1 antwoord: Corona en de lockdown 

8. Wat is er voor nodig om u weer naar het zwembad te bewegen? 
Geen aanvullingen 

9. Wat heeft uw voorkeur, maandkaart of badenkaart? 
Zes personen spreken de voorkeur uit voor een maandkaart. De 14 anderen hebben de 
voorkeur voor een 10-badenkaart. 

10. Wat mist er volgens u aan het zwembad? Heeft u suggesties of ideeën?  
Een moderne uitstraling met mogelijk meer speeltoestellen voor de kinderen. Veel 
respondenten missen niets. 

11. Hoe heeft u de toegangscontrole met de QR-code ervaren? 
Prima, consequent uitgevoerd. Wel lastig om je telefoon mee te moeten nemen naar 
zwembad. 

12. Welke zwemactiviteit doet u? 
De enquête is breed uitgezet onder verschillende doelgroepen in Zwembad De Terp. 
- S.A.S 
- Zwem en ontmoet 
- Ouders zwemleskinderen 
- Aquasporters 
- banenzwemmers 

 
 



 
 
 
 
 
 
 


