De Waterflipper
nieuwsbrief
“Als het water je tot de lippen staat…..”
voorzitter

“Als het water je tot aan
de lippen staat, moet je
het hoofd niet laten
zakken!” Een citaat dat
het afgelopen jaar veel
betekend heeft voor het
DWF-bestuur.
2017 was een bewogen
jaar. Het jaar waarin het
bestuur nadrukkelijk haar
zorgen heeft geuit over de
toekomst van de
vereniging. We zijn dan
ook enorm trots om te

mogen zeggen dat we het
hoofd niet hebben laten
zakken en dat het ons,
ondanks de negatieve
vooruitzichten, toch gelukt
is om het jaar 2017 met
een lichte winst af te
sluiten.
We zijn zwemmers en we
worden niet bang van een
beetje water. We hebben
er daarom ook alles aan
gedaan om boven te
komen drijven.

Mei 2018

Ons woord van dank gaat
dan ook uit aan een ieder
die zijn vertrouwen in ons
heeft uitgesproken, maar
zeker ook aan degenen
die ons als medevrijwilliger hebben
geholpen om de stijgende
lijn weer in te zetten.

Kira Toussaint aanwezig bij Zwem4daagse
De Zwem4daagse wordt
van maandag 4 tot en met
vrijdag 8 juni gezwommen. In deze week is er
weer vijf dagen de
gelegenheid om vier keer
een mooie afstand te
komen zwemmen om een
felbegeerde medaille in
ontvangst te nemen. De
zwem4daagse wordt voor
de 49e keer georganiseerd
door DWF in samenwerking met Optisport.
Promotiefilm
Dinsdagavond 5 juni
neemt topzwemster Kira
Toussaint samen met de
deelnemende zwemmers
een promotiefilm voor de
nationale zwem4daagse
op. Uiteraard alleen met
toestemming van de
deelnemer. Toussaint is

de eerste Nederlandse
vrouw die 100 meter
rugslag onder 1 minuut
zwom.
Wethouder
De zwem4daagse wordt
maandagavond 4 juni
officieel geopend door
wethouder Hanny Visser.
(er kan deze maandag
uiteraard al in de ochtend
gezwommen worden).
Uitdaging
Deelnemers kunnen zelf
de afstand bepalen. De
uitdaging is uiteraard om
iedere avond tenminste
tien baantjes (250 meter)
te zwemmen. Dit kan
zowel in het binnen- als
buitenbad. ’s Ochtends
tussen 7.00 en 9.00 uur
en ’s avonds tussen 19.00

en 20.30 uur. Deelnemers
kunnen ’s avonds na deze
sportieve prestatie gebruik
maken van het recreatiebad, sauna en bubbelbad.
Aanmelden
Iedere deelnemer dient in
het bezit te zijn van het Adiploma.
Deelnamekaarten zijn
verkrijgbaar via
zwem4daagse.nl, aan de
balie van het zwembad
(vanaf 28 mei), in
verenigingsruimte baan 7
(vanaf 28 mei) of
gedurende de eerste 2
dagen van het evenement
in de hal van het
zwembad.
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Vervolg zwem4daagse
Kosten
Een deelnemerskaart kost
slechts €10,- voor 5
dagen inclusief medaille,
spetterend plonspakket
vol met goodies van
lokale sponsoren en
recreatief zwemmen na
het banen trekken. Leden
van DWF betalen voor
een deelnemerskaart €8,-.

Stuivertje duiken
Op vrijdagavond vindt het
traditionele “stuivertje
duiken” plaats en zijn er
leuke attenties voor de
oudste en jongste
deelnemer.

Kira Toussaint
“De Zwem4daagse is al
sinds 1970 een uniek
sportief evenement en
is nog steeds het
grootste landelijke
zwemevenement wat in
Nederland plaatsvindt!
De Zwem4daagse is
een week lang feest in
het zwembad met de
hele familie!”

Kira Toussaint is de
dochter van olympisch
zwemkampioene Jolande
de Rover. Ze trainde tot
eind 2017 in Knoxville,
Tennessee maar is sinds
het begin van 2018
overgestapt naar het
nationaal trainingscentrum
in Amsterdam. In 2012
werd Toussaint voor het
eerst in haar carrière
Nederlandse kampioen op
de 200 meter rugslag. In
augustus 2016 maakt zij
haar debuut op de
Olympische spelen in Rio

Titel nieuwsbrief

de Janeiro en werd daar
18e. In december 2017
zwom Toussaint tijdens de
Europese Kampioenschappen Korte Baan haar
eerste Nederlands record
op de 100 meter rugslag
(56,21) en won daarmee
zilver op deze afstand.
Tijdens dit toernooi wist zij
samen met Arno
Kamminga, Joeri Verlinden
en Ranomi Kromowidjojo
goud te winnen op de 4 x
50 meter wisselslag
gemengd estafette. In april
2018 zwom Toussaint op

de 100 meter rugslag een
tijd van 59,94 seconden
en werd daarmee de
eerste Nederlandse vrouw
die op deze afstand op de
langebaan onder de
minuut zwom. Een week
later scherpte zij dit
Nederlands record aan tot
59,88.
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Contributie
Tijdens de ALV is voorgesteld de contributie te verhogen met €0,50 per maand voor
alle takken binnen DWF. Dit voorstel is door de leden goedgekeurd. Daarom zal met
ingang van het seizoen 2018 – 2019 de contributie als volgt zijn:
Wedstrijd-, recreatieve- en banenzwemafdeling
Leden t/m 11 jaar:
€18,25 per maand
12 jaar en ouder:
€19,25 per maand
Waterpolo-afdeling
Leden t/m 11 jaar:
12 jaar en ouder:

€20,50 per maand
€22,50 per maand

Openwaterzwemmers €14,00 per maand (zwemmogelijkheden alleen winterseizoen)
Openwaterzwemmers die volledig lid zijn betalen hetzelfde als de recreatieve afdeling.
Deze contributieverhoging is nodig om de inflatie in de badhuurprijzen en
lidmaatschapskosten KNZB te kunnen betalen en zal tevens gebruikt worden om de
toekomstvisie zo krachtig mogelijk te realiseren.

Startvergunningen
Ook m.b.t. de
startvergunningen is een
wijziging goedgekeurd
door de ALV. Aangezien
startvergunningen van de
KNZB per jaar (en niet per
seizoen) geldig zijn, en
DWF ook per jaar betaalt,
is besloten om de inning
van deze startgelden door
DWF gelijk te trekken aan

de periode waarop de
KNZB dit geld int van
DWF. Voor het jaar 2018
zal het startgeld aan het
begin van het seizoen,
dus eind augustus/begin
september geïnd worden.
Vanaf het jaar 2019 zal
het startgeld in
januari/februari geïnd
worden. Op deze manier

voorkomen we onnodige
verwarring voor de leden
met een startlicentie. Een
bijkomstig voordeel is
geen onnodige verliezen
en een meer transparante
boekhouding.

Bestuursverkiezing
Zoals in een eerdere
nieuwsbrief aangegeven
is Peronne Kraaijeveld
tijdens de ALV voorgesteld voor de functie
van bestuurslid PR &
Communicatie. Zij is
unaniem verkozen. Wij
feliciteren Peronne uiteraard met deze benoeming
en heten haar graag welom in ons team.Naast de
aanstelling van Peronne
heeft Mathilde Veul
(penningmeester)
aangegeven graag

herkozen te worden voor
1 jaar als penningmeester. Ook dit voorstel
tot herverkiezing is
unaniem goedgekeurd.
Wij feliciteren uiteraard
Mathilde hier ook van
harte mee en hopen ook
dit jaar weer mooie cijfers
te kunnen realiseren. De
verkiezing van Mathilde
voor 1 jaar vergt uiteraard
al wel een zoektocht naar
een mogelijke opvolger.
Graag zouden wij deze
opvolger zo spoedig

mogelijk inwerken om als
assistent van Mathilde dit
jaar ervaring op te doen,
om het vervolgens
volgend jaar over te
nemen van haar.
Bent u iemand, of kent
u iemand, die goed is
met cijfers en de
vereniging graag zal
willen helpen als
mogelijk toekomstig
penningmeester?
Neem dan contact op
via johnvanheteren@
doorwaterfit.nl
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Update toekomstvisie
Eind oktober hebben wij u
onze toekomstvisie
gepresenteerd. Deze
toekomstvisie werd door
de bijzondere ALV
goedgekeurd. Wij zijn
daar uiteraard mee aan de
slag gegaan. Het is niet
voor niets een toekomstvisie. Veel punten hebben
tijd nodig om te kunnen
realiseren.
Naambekendheid
De afgelopen tijd zijn wij
als vereniging veel in de
media verschenen, zowel
in print als digitaal. We
zoeken bewust de
publiciteit op om naamsbekendheid te genereren.
Dit zullen wij uiteraard
blijven doen.
Organisatiestructuur
We zijn ook druk bezig
met het maken van een
heldere organisatiestructuur. Zo heeft ieder

bestuurslid eigen taken en
verantwoordelijkheden.
Binnenkort zal het
organogram op de
website te vinden zijn. Het
is dan in 1 opslag duidelijk
bij wie u voor uw vragen
terecht kan.
Commissies
Daarnaast zijn we bezig
met het oprichten van
commissies. Elke
commissie valt onder een
bestuurslid en mag zelfstandig opereren aan de
hand van een commissieplan. Elk commissie
beheert een eigen budget.
Accommodatie
Voor wat betreft de
accommodatie zijn wij de
komende tijd afhankelijk
van de gemeente
Sliedrecht. Er is een
nieuw aanbestedingsbestek geplaatst door de
gemeente. Dit betekent

dat geïnteresseerde
partijen voor de exploitatie
van het zwembad een bod
mogen doen. Verwacht
wordt dat eind augustus
hierover de definitieve
beslissing genomen wordt
door de gemeente. In de
tussentijd hebben wij
iedere 3 maanden overleg
met de gemeente. Mocht
er meer overleg nodig zijn,
dan zullen wij dat ook
zeker doen.
Zichtbaarheid
De komende periode
zullen wij gebruiken om de
zichtbaarheid van DWF in
en rondom het zwembad
te verbeteren. Wij hopen
dus dat u binnenkort echt
kunt zien dat u bij DWF
zwemt.

Vacatures
Een vereniging als DWF moet draait volledig op vrijwilligers. Wij zijn enorm blij met
onze vrijwilligers en willen hen dan ook hartelijk bedanken voor hun belangeloze
inzet! Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom! We zoeken nog:

Interesse in een van de
vacatures? Neem dan
contact op met een van
de bestuursleden!

Selectie:
- Coördinator officials (het zorgen voor voldoende officials bij wedstrijden)
- Coördinator vrijwilligers thuiswedstrijden (het zorgen voor voldoende
vrijwilligers bij thuiswedstrijden)
- Officials/klokkers
Waterpolo:
- Trainers
- Scheidsrechter
Recreatief:
- Trainers
Algemeen:
- Assistent penningmeester
- Ledenadministrateur
- Leden activiteitencommissie
- Leden sponsorcommissie
- Barvrijwilligers

De Waterflipper
Sliedrechtse Zwem- en
Polovereniging
Door Water Fit

Sportlaan 1
3364 AT
Sliedrecht

Bezoek onze website!
Ga naar:
www.doorwaterfit.nl
Like ook onze Facebook pagina!

AVG
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere
vereniging – groot én klein – voldoen aan
strenge privacyregels, voortkomend uit de
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Dat vergt
aanpassingen aan ICT, interne
procedures enz. Binnenkort ontvangt u
een toestemmingsverklaringsformulier en
ons privacy statement.
Er staan veel foto’s en wedstrijduitslagen
etc. op de website en Facebook. Indien u
dit verwijderd wilt hebben, geef dit aan via
e-mail. Dan verwijderen wij dit zo snel
mogelijk. Socialemedia@doorwaterfit.nl
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