De Waterflipper
nieuwsbrief
Terugblik seizoen 2017 - 2018
Wat was het een mooi
seizoen! Voor het bestuur
was het soms een flinke
uitdaging maar we kijken
met een goed gevoel terug.

Het afgelopen seizoen
hebben we laten zien dat
we in een positieve flow
zitten.
Zonder onze vrijwilligers
was dat uiteraard niet
Financieel was het moeilijk, gelukt. Dus nogmaals dank
het ledenaantal en het
aan alle vrijwilligers voor
aantal vrijwilligers liep
hun inzet en betrokkenheid
terug, er was steeds
bij onze club.
minder animo voor
Jullie zijn een belangrijke
evenementen die
schakel en onmisbaar voor
georganiseerd werden door onze vereniging.
en voor leden, maar…..
We kunnen echter altijd
Gelukkig is het tij gekeerd! helpende handen
80 mensen hebben enorm gebruiken. Elders in de
genoten van de jaarlijkse
Waterflipper staat een
seizoensafsluitende
overzicht van nog
barbecue.
openstaande
vrijwilligersfuncties. Onze
Dat geeft een goed gevoel vrijwilligerscoördinator
en het kriebelt overal om
Judith van der Wolf kan je
het verenigingsgevoel te
daar veel meer over
laten groeien.
vertellen. Ga het gesprek
eens aan met haar, wellicht
Het bestuur is daarnaast
zit er iets voor je bij.
enorm trots op het
Eenmalig of meerdere
positieve resultaat en de
keren, alle hulp is welkom.
sluitende begroting.
Ook opa’s, oma’s, neven,
nichten, buren zijn van
We zijn ook blij met onze
harte welkom! zwemmers
nieuwe leden. Nogmaals
zelf. Wij hebben jullie nodig.
welkom bij onze vereniging. Voor onze leden, door onze
Ook de leden die de
leden!
vereniging hebben
verlaten, zijn altijd welkom.
Eens een DWF’er altijd een
DWF’er.

aug 2018

Nog een paar weken en dan
start het nieuwe seizoen. Wij
hebben er al weer zin in. Wij
willen jullie bedanken voor
jullie vertrouwen in ons en
zullen er dan ook wederom
alles aan doen om ook
komend seizoen weer een
hele mooie te maken.
Voor diegenen die al op
vakantie zijn geweest… we
hopen dat jullie hebben
genoten. Voor diegenen die
nog mogen, veel plezier.
We zien jullie graag weer in
en rondom het zwembad en
uiteraard ook in Baan 7
vanaf 27 augustus!
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Vooraankondiging: 22 september Pink Ribbon
evenement

“Stichting Pink Ribbon
is een
fondsenwervende
organisatie zonder
winstoogmerk, die
aandacht vraagt voor
borstkanker en de
borstkanker patiënt van
vandaag. Om dit te
bereiken financiert
stichting Pink Ribbon
met haar verworven
fondsen specifieke
projecten en
onderzoeken op het
gebied van
behandeling, nazorg en
lange termijn effecten
van borstkanker”

Op 22 september
organiseert Angelique de
Klein (trainster selectie)
een evenement voor Pink
Ribbon in de sporthal en
de zwemzaal van
Bronbad de Lockhorst te
Sliedrecht. Deze dag zal
volledig in het teken staan
van geld ophalen ten
gunste van borstkankeronderzoek. Optisport en
DWF slaan de handen
ineen om dit evenement
zo krachtig mogelijk te
organiseren samen met
haar.

In de sporthal zal het droge
gedeelte van het
evenement plaatsvinden.
Het belooft een mooie dag
te worden met o.a.
gezellige kraampjes,
optredens en een loterij
waarbij een gloednieuwe
fiets, gesponsord door
Rijwielhandel Van der Aa
gewonnen kan worden.
Het natte gedeelte zal
uiteraard in het zwembad
plaatsvinden. Daarover
meer hieronder!
Als klap op de vuurpijl zal
een nationale top-

zwemmer een clinic
verzorgen.
Ga voor meer informatie
en inschrijven naar de
website! Jij doet toch ook
mee?
Ben je verhinderd dan kun
je ook doneren! Stort je
donatie op:
rekeningnummer:
NL70RABO035.93.00.278
t.n.v. Penningmeester
“Door Water Fit” onder
vermelding van “Donatie
Pink Ribbon evenement”.

60 minuten zwemmarathon
Titel nieuwsbrief
Pagina
6
website.
mogelijk baantjes
te 2 van
In het zwembad
organiseert DWF 2
zwemmarathons van 60
minuten.
Een marathon voor
kinderen van 8 tot 14 jaar,
en een voor mensen
ouder dan 14 jaar.
Doel van deze marathon
is om binnen 60 minuten,
in teamverband, zoveel

zwemmen. Wint jouw team Vragen? Of meer info?
Mail dan naar
de felbegeerde beker?
pinkribbon@doorwaterfit.nl
Inschrijfgeld is minimaal
€25,- per team. Meer mag
natuurlijk altijd! Vol = Vol.
De spelregels en informatie
over teamgrootte staan op
de inschrijfformulieren.
Deze formulieren kun je
terugvinden op onze
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Vacatures
Een vereniging als DWF 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/toezichthouders
Algemeen:
- Leden activiteitencommissie
- Leden sponsorcommissie
- Barvrijwilligers
Interesse in één of meerdere van deze vacatures? Neem dan contact op met Judith
van der Wolf via judithvanderwolf@hotmail.com

Start seizoen 2018 - 2019
Op maandag 27 augustus starten onze trainingen weer. We zien jullie graag fit en
gezond op de startblokken of in het water.
De tijden van de trainingen zullen niet wijzigen. Voor de volledigheid hebben we ze
hieronder nog eens op een rijtje gezet.
Maandag

Donderdag

Recreanten:
Recreanten jeugd:
Recreanten jongeren:

18:15 – 19:15
19:15 – 20:15

Recreanten volwassen:

20:15 – 21:15

19:00 – 20:00
19:00 – 20:00 of
20:00 – 21:00
20:00 – 21:00

Selectie (trainingsgroep in overleg met trainers)
Selectie jeugd:
18:15 – 19:15
Selectie jongeren:
19:15 – 20:15
Selectie jongeren/volwassenen: 19:15 – 20:45

19:00 – 20:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00

Daarnaast kan de selectie in overleg op woensdagavond van 18:00 – 19:00 trainen
Waterpolo
Heren/Dames:

21:15 – 22:15

21:00 – 22:00

Openwaterzwemmers (wintermaanden)
Vanaf oktober t/m april op dinsdagavond.
We zijn nog in overleg met Optisport over het tijdstip.
Donderdagavond van 19:00 – 20:00
Bij volledig lidmaatschap kan aangesloten worden bij de volwassen recreanten
groep gedurende de zomermaanden.

De Waterflipper
Sliedrechtse Zwem- en
Polovereniging
Door Water Fit

Sportlaan 1
3364 AT
Sliedrecht

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. Per e-mail hebben wij
een toestemmingsverklaringsformulier en
privacy statement toegestuurd. Vul deze
in en stuur deze naar
communicatie@doorwaterfit.nl
en naar peppeleroni@hotmail.com. Dit
laatste omdat niet alle e-mails door de
SPAM-filter komen van
communicatie@doorwaterfit.nl Excuses
voor het ongemak!
Toestemmingsverklaringsformulier en/of
privacy statement kwijt? Kijk dan op onze
website www.doorwaterfit.nl

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