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Beste zwemmers, ouders/verzorgers, vrijwilligers en sponsoren,
Afgelopen maand is DWF 63 jaar oud geworden. Op 18 februari
1955 is onze mooie vereniging opgericht en wij zijn enorm blij dat u
allen nog steeds met zoveel plezier bij ons zwemt. Inmiddels
hebben we allemaal kunnen genieten van een weekje vakantie,
maar achter de schermen gaat DWF uiteraard gewoon door.
Afgelopen maand was een drukke maand. Een maand waarin veel
gepland moest worden, maar ook een maand waarin veel nieuwe
sponsoren onze club zijn komen ondersteunen. Via deze
nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de belangrijkste
lopende zaken.

Vakantierooster 2018
Zoals velen van jullie weten zijn er geen reguliere trainingen bij DWF in de schoolvakanties.
Afgelopen periode is ons ter oren gekomen dat niet iedereen hiervan op de hoogte was en daarom
willen wij via deze nieuwsbrief graag een vakantierooster met jullie delen.
Voorjaarsvakantie: 24 februari 2018 – 4 maart 2018
Meivakantie: 21 april – 6 mei
Zomervakantie: 14 juli – 26 augustus
Herfstvakantie: 20 oktober – 28 oktober
Kerstvakantie: 22 december – 6 januari

Uiteraard zal er rond de vakantieperiodes een berichtje op onze facebookpagina geplaatst worden
om u hieraan te herinneren en zullen wij u via de mail kort op de hoogte stellen van de
vakantieperiodes.
Nieuwe vrienden en sponsoren
Zoals in de intro van de nieuwsbrief al aangekondigd hebben we afgelopen maand enkele nieuwe
vrienden en sponsoren aan de club toe mogen voegen. Wij heten onderstaande sponsoren van harte
welkom bij de club en hopen hen vaak te zien tijdens wedstrijden en activiteiten.

Ook u kunt onze vereniging sponsoren, zelfs als u geen eigen bedrijf heeft!
Koop je wel eens online? Denk dan ook aan SponsorKliks.
Van Bol.com tot Mediamarkt en van Zalando tot aan
Booking.com, en zelfs Thuisbezorgd.nl! Ze zijn allemaal te
vinden via SponsorKliks. Wanneer je via de link op onze
website een aanschaf doet (of op de SponsorKliks-pagina
Door Water Fit aanklikt), gaat een procentueel of vast
bedrag direct naar DWF. En het kost je niets extra’s!
Hoe werkt het?
Heel simpel. Klik op het logo van SponsorKliks op onze
website. Kies je webwinkel en bestel via die website je cadeaus of artikelen. Webwinkels betalen een
commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 75% van deze commissie gaat
naar DWF!
Of je nu rechtstreeks naar Bol.com gaat of via SponsorKliks.nl, je betaalt hetzelfde. Alleen in het
laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteren wij hier direct van!
SponsorKliks App
Je kunt ook de SponsorKliks App downloaden. Geef dan wel aan dat je DWF/Door Water Fit steunt.
Iedereen kan meedoen. Dus ook familieleden, vrienden en kennissen die (nog) geen lid zijn van onze
vereniging. Geen verplichtingen of extra inspanningen, wel steun voor DWF!
Schoolzwemwedstrijden en Zwem4daagse
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de data van de schoolzwemwedstrijden al aangegeven. Via
deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals op de hoogte stellen dat alle trainingen op deze data
(donderdag 22 maart en maandag 26 maart) komen te vervallen tot 20:30. Vanaf 20:30 bent u
uiteraard van harte welkom om alsnog te komen trainen.
Daarnaast willen wij via deze nieuwsbrief
bekend maken dat de 49e Sliedrechtse
Zwem4daagse dit jaar door DWF
georganiseerd zal worden van 4 juni t/m 8
juni. De kosten dit jaar zullen voor nietleden €10,- bedragen en voor u als lid €8,-.
Voor dit geld kunt u 5 avonden gebruik
maken van zowel het binnen- als buitenbad
en het recreatiebad inclusief
sauna/stoomhut. Tevens kan de jeugd op
vrijdagavond in het zwembad blijven om te
discozwemmen! Kortom; een evenement
dat u niet mag missen!
Wij zullen in een volgende nieuwsbrief hier
verder op terugkomen zodra het volledige
programma bekend is.

Verkoopavond LoveToSwim
19 maart organiseert DWF, samen met lovetoswim.nl, een koopavond in Bronbad de Lockhorst.
Alle leden van DWF ontvangen die avond 20% korting op de zwemproducten van lovetoswim.nl
Daarnaast gaat nog eens 10% van de opbrengsten
naar DWF. Mocht jouw badpak, zwembroek,
zwembril of cap dus aan vervanging toe zijn? Kom
dan die avond zeker even kijken!
Je ontvangt zelf een leuke korting en je
ondersteunt DWF met je aankoop!
Lovetoswim.nl zal 19 maart vanaf 19:00 tijdens de
trainingen aanwezig zijn in Bronbad de Lockhorst,
vergeet uw portemonnee dus niet mee te nemen
indien u op zoek bent naar nieuwe zwemspullen!

Vrijwilliger van de maand
De vrijwilliger van de maand februari is John Veul.
Wellicht geen heel erg bekend gezicht, maar achter de schermen een heel belangrijk persoon voor
DWF. John is bij de club betrokken geraakt doordat zijn zoon Luc een fanatiek selectiezwemmer is.
Aan John heeft DWF haar mooie website te danken, die hij zelf heeft gebouwd en al jaren
onderhoudt. Ook zet John de opstellingen voor selectiewedstrijden in een computerprogramma en
zorgt hij dat deze bij de organiserende verenigingen terechtkomen, waardoor de wedstrijdzwemmers
hun wedstrijden kunnen zwemmen.
‘Het is leuk om iets te doen voor de
vereniging van Luc. Het bouwen van
websites is een hobby en het is dan
wel leuk om een site te maken die ook
echt een doel heeft.’ Aldus John.
In het zwembad zelf is John niet vaak
te vinden. Het werk voor de vereniging
speelt zich grotendeels thuis af. Alleen
als DWF zelf een wedstrijd organiseert,
zorgt John dat de computer klaarstaat
zodat de uitslagen verwerkt kunnen
worden door de jury.
Op de vraag wat DWF zo leuk maakt, reageert John: ‘het is de thuisbasis van onze zoon. Het is super
dat hij zo enthousiast bij de club sport. Hij heeft er heel veel geleerd en is echt een sportieve kerel
geworden.’
DWF bedankt John van Harte voor zijn fanatieke inzet en het prachtige product hiervan: onze eigen
website! Het boeket is gesponsord door Esther van Wijngaarden-Freelance bloemstylist.
Ook vrijwilliger worden, voor- of achter de schermen, en de club helpen om nog leuker en gezelliger
te worden? Vraag dan eens aan Judith van der Wolf wat u voor de club zou kunnen betekenen. U
kunt Judith bereiken via judithvanderwolf@hotmail.com, maar u kunt haar uiteraard ook altijd eens
in het zwembad aanspreken. Bedankt voor het lezen en tot ziens in het zwembad!

