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Beste zwemmers, ouders/verzorgers, officials en sponsoren,
De Waterflipper is in een nieuw jasje gestoken. Door middel
van deze nieuwsbrief willen we je op de hoogte houden van
alles wat er binnen onze vereniging speelt. Inmiddels zijn we
enkele weken geleden gestart met het nieuwe zwemseizoen.
Wij wensen een ieder een gezellig en sportief nieuw zwemseizoen en hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij.
Update situatie DWF
De vakantiemaanden zijn voor het bestuur een vruchtbare periode geweest. Er zijn
verschillende gesprekken gevoerd met betrokken partijen en er is een nieuw huurcontract
getekend met Optisport waarbij beide partijen hebben aangegeven de samenwerking te
intensiveren. De gemeente Sliedrecht is hiernaast ook begonnen met het plegen van
onderhoud in het zwembad. Zo is er een nieuwe sauna/stoomcabine, zal de machinekamer
worden aangepakt en zullen er zowel binnen als buiten het zwembad aanpassingen aan het
gebouw worden gedaan (waaronder gevel- en verfwerk en verbeteringen bij de
wisselcabines en kleedruimten). Op 18 september starten wij daarnaast een
Borstcrawlcursus in samenwerking met de KNZB (meer informatie zie
www.mijnzwemcoach.nl/borstcrawlcursus) Het bestuur van DWF ziet de toekomst positief
in, maar we zijn er nog niet! We kunnen nog steeds alle hulp gebruiken om onze mooie
vereniging te ondersteunen in welke vorm dan ook.
Bestuursvergaderingen
Vanaf heden zullen alle bestuursvergaderingen (tenzij anders
aangegeven) op de 1e dinsdag van de maand gehouden
worden. Op deze avond is er van 19:30 tot 20:00
mogelijkheid tot inloop van leden. Dus wil je iets aan het
bestuur kwijt, heb je een goed idee of een leuk nieuwtje, of
wil je gewoon extra informatie? Schroom niet om langs te
komen en een kopje koffie met ons te drinken.
Gebruik materialen DWF
Voor onze leden is het uiteraard mogelijk om de materialen te gebruiken vanuit het hok van
DWF. Hier liggen onder andere trainingsschema’s, plankjes en beendrijvers. Wij willen u
vragen om de materialen na gebruik weer netjes terug te leggen op de juiste plek. Op deze
manier kunnen we met zijn allen ons hok netjes houden. Daarnaast het dringende verzoek
om niet meer op de lijnen te gaan zitten. De lijnen gaan hier kapot van en dat kunnen wij
met zijn allen voorkomen door ze netjes te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn.

Nieuwe sponsoren
Afgelopen seizoen hebben wij ons sponsorplan in werking gesteld. Schildersbedrijf Mijnster
heeft voor ons een prachtig sponsorbord gemaakt en opgehangen op de tribune van het
zwembad. Sponsoren kunnen hierin hun visitekaartjes kwijt om extra zichtbaarheid te
creëren in het zwembad. Het streven is uiteraard om dit bord vol te krijgen en wij zijn erg blij
dat wij de volgende sponsoren reeds hebben mogen verwelkomen:

Meer weten over onze sponsormogelijkheden? Of ook sponsor van DWF worden? Kijk dan
op onze website of neem contact op via sponsoring@doorwaterfit.nl
Sponsorkliks
Bestelt u weleens iets via een webshop? Wist u dat u door bestellingen in webshops DWF
kunt helpen? Wij willen u vragen om voortaan voordat u een bestelling doet via een
webshop de volgende link wilt gebruiken:
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=3374
Van iedere bestelling die u plaatst ontvangt DWF een percentage van
het bedrag, wat wij uiteraard enorm goed kunnen gebruiken voor het
organiseren van extra activiteiten etc. Helpt jij ons ook?
Tot zover deze nieuwe Waterflipper! Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op of
kom eens langs tijdens een bestuursvergadering!
Met hartelijke groeten,
John van Heteren, Voorzitter DWF Sliedrecht
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