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Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit seizoen. Het zit er
alweer bijna op. De laatste wedstrijden zijn alweer geweest en de
trainingen van dit jaar beginnen ook al aardig op te raken.
Maar ondanks dat is er nog genoeg te doen: Er zijn nog een paar
trainingen en jullie moeten nog allemaal een leuke outfit bedenken
voor het zvn-feest! Mocht je het vergeten zijn, het thema is
onderwater.

Veel leesplezier weer in deze nieuwsbrief. En tot volgend jaar!

zomer 2017

In the spotlight:
Mark Troost
Hoi ik ben Mark. Ik zwem al best lang
bij deze vereniging. Naast zwemmen
zit ik op scouting. Dat is best gezellig.
Ook speel ik gitaar. Dat doe ik nu
ongeveer 6 jaar.
Ik help tenslotte nog bij de mediagroep op t
leeuwenhorst. Daar maken wij foto's voor t
facebookaccount van de school en filmen we voor op
YouTube.
Dat was mijn leven :)
Ik geef de spotlight door aan Jesse Camphens

juni:
27: Joost van den Berg
28: Mira Mens
29: Bjorn Hooghiemstra
juli:
8: Daan Duivenvoorde
17: Teun van Hage
18: Jasper Vrieling
28: Tycho Knijnenburg
29: Lizzy Wesseling
31: Edward van Rijn
augustus:
4: Gideon van Hartesveldt
6: Suus Klein
11: Finn Kan
16: Jesse Camphens
17: Kitty Warmerdam

18: Stefan Duivenvoorde
19: Lisa Aarts
Joep van den Hoogenhoff
27: Skye Warmenhoven
29: Gerard Dobbe
31: Annika van ‘t Wout
Mark Troost
september:
1: Christa van Nobelen
2: Luuk Knijnenburg
6: Eline van der Vossen
9: Jan Koomen
11: Jasper Rotteveel
13: lars Schrikkema
14: Azra Zwaan
15: Sven Duivenvoorden
Glenn Duyvenvoorde
Elise van ‘t Wout

Pinksterkamp 2017
Het was weer een geweldig weekend vol met
wedstrijden maar vooral vol met lol. Met ruim 20
man kamperen naast het zwembad en samen eten,
rusten en zwemmen (ja af en toe een balletje
trappen kon ook gelukkig nog even tussendoor).
Er zijn weer heel veel P-R’s gezwommen dit jaar. We
hoorde regelmatig records van wel 10 of 20
seconden langkomen! Maar na alle 4 de wedstrijden
uitgezwommen te hebben kwam pas echt het
hoogtepunt:
De Fun-estafette! We hebben met de hele club
meegezwommen in 2 teams. De gekste dingen
werden verzonnen. De een zwom met een
opblaasflamingo, de ander ging 2 banen wokkellen
of met kleren aan het water in.
Op zondagavond gingen we vrij-zwemmen in het
recreatiebad . Volgens mij heeft iedereen een
gezellige avond gehad. De glijbaan en het bubbelbad
waren vooral populair :)
Alle zwemmers bedankt voor de gezelligheid en
motivatie, de leiding ook heel erg bedankt voor het
goede organiseren.
Volgend jaar weer!

Het Bestuur,
Het klinkt zo officieel, maar dat valt eigenlijk allemaal hartstikke mee. Het klinken als een paar hoge pieten aan een vergadertafel. Maar
bij onze vereniging zijn het eigenlijk 5 vrijwilligers die eens in de maand samen zitten en onder het genot van een bakkie pleur de agenda
doorgaan.
In een bestuur zijn er 3 functies: secretaris, penningmeester en voorzitter. De overige 2 leden zijn algemene bestuursleden, dat wil echter
nog niet zeggen dat ze niks doen. Ze hebben alleen meer een ondersteunende taak, ze nemen werk van de overige leden van het bestuur
over. Zodat die hun werk goed kunnen blijven doen.
De secretaris is degene die zorgt dat het papierwerk op orde is. Hij/zij ontvangt de post van buitenaf en ook de post van binnen de
vereniging wordt ontvangen door de secretaris en doorgestuurd naar de andere bestuursleden. Ook zorgt de secretaris ervoor dat er
voor elke vergadering een agenda gemaakt wordt en dat achteraf de notulen gemaakt worden. Een laatste taak van de secretaris is het
bijhouden van het (digitale) archief. Deze taken zijn natuurlijk vooral formeel, in de praktijk kan het prima voorkomen dat een ander
bestuurslid een van deze taken overneemt.
Het volgende bestuurslid is de penningmeester, de penningsmeester is verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Opstellen en
uitsturen van de facturen, en ook het erachteraan bellen wanneer het niet er niet (op tijd) komt. Voor de rest zorgt de penningmeester
dat alle betalingen gedaan worden en ook ingeboekt worden, als dit alles juist is gedaan maakt de penningmeester aan het einde van het
jaar een jaarverslag met alle cijfers erin voor in de algemene ledenvergadering.
De voorzitter is het gezicht van de vereniging, en daarnaast ook het hoofd van het bestuur. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen
zodat alles goed wordt afgehandeld en hakt de knopen door als een onderwerp te veel tijd in beslag neemt.
Als lid van de vereniging zal je waarschijnlijk niet heel veel met het bestuur te maken gaan hebben. Het bestuur laat namelijk echter maar
1x per jaar hun gezicht zien met de algemene ledenvergadering. Maar dat wil niet zeggen dat je de leden nooit ziet! Ze lopen namelijk net
als jullie gewoon rond in het zwembad of zijn zelf druk aan het trainen of hun kinderen aan het aanmoedigen tijdens een wedstrijd.
Het bestuur per 21-06-2017:
Ex-voorzitter: (Andre van der Vossen)
Penningmeester: Petra Benningshof
Secretaris: Gerty Tiggelman
Algemeen bestuurslid: Paul Duivenvoorde
Vertegenwoordiger Trainers: Carola van Hunnik
Vertegenwoordiger Activiteiten: Jordi Edelaar

Funtalk

Recreantjes

Figo: Dan kan ze misschien meteen het dingetje erin doen.

Ook onze recreanten hebben super goed hun best gedaan. Zo zijn
ze bijvoorbeeld laatst 3e geworden tijdens de
zwemspelontmoeting en hebben ze afgelopen zondag hun laatste
wedstrijd gezwommen. Ja, je leest het goed. Ze hadden zaterdag
de clubkampioenschappen en zondag ook nog een wedstrijd!

Marjolein: Als je nat bent, ben je nat
Tycho: Zo! Nu ben je nat!
Anne N: Als je je best doet, komt er nog iets uit
Jeff: En hij probeert het op zijn fluit
Laura: Ik hou van billen. Daarom squatten we zo veel
??: Ik ben niet kinderachtig. Ik wil gewoon een eindspel doen.
Tim: Ik werk in de tetten.
Mark: Dit is zo droog als nieuw
Mark: Ik heb het gevoel dat ik misselijk ben, ik moet meer
frikandellen eten!
Tim: Heb jij al iemand om morgen een beschuitje mee te
ontbijten?
Onno: Gewoon in je onderbroek. Zoef zoef!

Omroeper: Relschoppers bedankt voor het komen
Een man is op reis door de jungle als hij bij een rivier komt. Hij
vraagt aan een inboorling: "Ik wil graag wat zwemmen, maar er
zitten hier toch geen krokodillen?" De inboorling stelt hem
gerust: "Nee, er zwemmen echt geen krokodillen." De man duikt
in het water, komt boven, en vraagt toch nog: "Waarom zijn
hier eigenlijk geen krokodillen?" "Die waren er wel," zegt de
inboorling, "maar ze zijn laatst allemaal opgegeten door de
piranha's."

!!!!!!!!!!

Last but nog least (als laatst maar zeker niet als minste), het
ZVN-feest is alweer in aantocht!
Op 27 Augustus gaan we weer een prachtig feeast bouwen. Dit
jaar gaan we nog meer ons best doen, de zwemvereniging bestaat namelijk dit seizoen alweer 40 jaar. Dat is zeker een feestje waard.
Jullie hebben laatst met zijn allen mogen stemmen op het thema van het feest. En dan hebben jullie ook massaal gedaan. En
de uitslag was als volgt……. Het wordt……… Een onderwaterfeest! Is dat gaaf of is dat gaaf!

Dus verzin allemaal alvast maar een leuke outfit om aan te
doen. Want we geven je alvast 1 tip. Als jij geen outfit verzint
dan zorgen wij wel dat je verkleed wordt. En hoe! Geloof mij, je
kan veel beter zelf een outfit verzorgen.
Aankomende week gaan we jullie de brieven met alle info erop
uitdelen (week van 26 juni), maar schrijf maar alvast in de agenda dat je van 14:00 tot 17:00 een feest heb op 27 augustus!
Tot dan :)

Aan- / afmeldingen:
Carola van Hunnik
06-20420541
carolavanhunnik@hotmail.com

Overige vragen:
Tonneke van Nobelen
0252-376520
bertnobelen@gmail.com

Vragen over wedstrijdgroep:
Nick Duivenvoorden
06-51754296
heremenis@hotmail.com

Heb je ideeën/suggesties voor de nieuwsbrief laat het weten aan de redactie via de mail: nieuwsbrief@zvnoordwijkerhout.nl

