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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING  
De jaarlijkse ALV vindt dit jaar plaats op 11 mei a.s. en weer in onze eigen 
Baan 7. Agenda en stukken volgen z.s.m. We blikken terug op 2 lastige 
Corona-jaren. Maar het is ook belangrijk om naar de toekomst te kijken en er 
samen met alle leden inclusief vrijwilligers, voor te zorgen dat de toekomst er 
ook rooskleurig uit blijft zien.  
 
Zo heeft bestuurslid Joris Kaaks tijdens de ALV van vorig jaar aangegeven 
zijn laatste termijn in de gaan. Deze termijn loopt bijna af en er is helaas (voor 
zover bekend bij de redactie) nog geen vervanging gevonden vanuit de 
Waterpolo-tak.  
 
We doen dus hierbij weer een DRINGENDE OPROEP! 
 
Verderop in deze nieuwbrief hier meer over. 

SCHOOLZWEMWEDSTRIJDEN 
De uitnodiging naar de basisscholen in Sliedrecht is er uit! Na 2 jaar mogen 
we weer schoolwedstrijden organiseren! En wel op maandag 16 mei en 
maandag 23 mei. 
 

Let op: Op die avonden is er geen reguliere zwemtraining tot 20:15 uur. Dit 

betekend dat de trainingen vanaf 20:15 uur wel door kunnen gaan!  
 
We hebben nog vrijwilligers nodig voor deze 2 avonden. Meld je snel aan bij 
Ingeborg via activiteiten.dwf@gmail.com 
 

ZWEM4DAAGSE 
Ook dit jaar organiseren we een zwem4daagse. Deze vindt plaats van 27 juni 
t/m 1 juli. Meer informatie volgt. 
 

BBQ/TENTENKAMP 
Dit jaar zal de traditionele bbq/het tentenkamp plaatsvinden op vrijdag 8 en 
zaterdag 9 juli. We hebben er zin in. Meer informatie volgt z.s.m. 
 

VRIJWILLIGERSAVOND 
De 1e vrijwilligersavond was een succes! Eindelijk konden we weer iets 
organiseren. Onder het genot van een hapje en drankje werd er bijgepraat, 
onderling gebrainstormd maar kwam er weer nieuwe energie los! Ook via 
deze weg willen we nogmaals dank uitbrengen aan onze vrijwilligers. 
 

WE DOEN HET SAMEN 
Verenigingen draaien vooral op vrijwilligers en er is al jaren tekort aan deze 
krachten. De vraag naar ondersteuning is groot, het aanbod is echter klein. 
Waar dit tekort vandaan komt? Door de stijging van de pensioenleeftijd blijft 
men langer werken, daardoor begint men pas later aan vrijwilligerswerk of 
helemaal niet meer. 
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Sommigen hebben ook een hele leuke hobby, waar zij dan hun tijd aan gaan besteden, of men wil nu eindelijk eens 
gewoon thuis zijn. Daar komt bij, dat uit onderzoek blijkt, veel ouders de vereniging waar hun kind lid van is, zien als 
opvang. Dan kunnen zij hun eigen ding doen. Regelmatig is het zo, dat de kinderen worden afgezet bij de 
sportvereniging en later weer worden afgehaald. Terwijl je deze tijd ook kunt gebruiken een steentje bij te dragen aan 
de vereniging. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging ouders en andere vrijwilligers die hun handen uit de 
mouwen steken maar de nood is bijzonder hoog en binnenkort zullen we jullie hierover in een aparte brief informeren. 
 

EVEN VOORSTELLEN 
Joris Kaaks, bestuurslid, commissielid waterpolo 
 

Joris is al langere tijd bestuurslid en doet een aantal taken binnen de waterpolotak. Het is nu tijd om het stokje over te 

dragen!  

Wie o wie wordt zijn opvolger?  

Wat ga je doen? 

• Je bent HET aanspreekpunt van de waterpolo-tak zowel intern als extern 

• Je bent de verbindende communicatieschakel vanuit waterpolo naar het bestuur/de vereniging 

• Je plant waterpolowedstrijden met KNZB en de Lockhorst/OptiSport 

• Je woont elke maand 1 bestuursvergadering bij waar soms een bestuurstaak komt uitrollen zoals bijvoorbeeld 
een kostenoverzicht. 

• Je houdt bij of er voldoende officials/trainers/coaches zijn 

• Je houdt bij of er leuke cursussen zijn, die bied je eventueel aan en plan je in 

• Je houdt het materiaal bij en bestelt indien nodig 

• Je kunt een waterpolocommissie samenstellen zodat een groot deel van de bovenstaande taken verdeeld 
kunnen worden over verschillende commissieleden 

• Bovenstaande kost je ongeveer 2 uurtjes per week 
 

Het is belangrijk dat er een bestuurslid voor de waterpolotak wordt gevonden maar NOG belangrijker is dat de taken 

als waterpolosecretaris worden overgenomen. Geen opvolger? Dan heeft dat gevolgen waar we liever nog niet aan 

denken.  

Wat krijg je ervoor terug? 

• Enorme dankbaarheid en waardering 

• Een mooie aanvulling op je CV 

• Hulp en ondersteuning vanuit het bestuur 

• Een jaarlijks etentje 

 

Belangstelling of meer weten? Neem contact op met Joris via joris.jaws@gmail.com. 

VACATURES 
Binnenkort verschijnt een digitale vacaturekrant. Houd je mailbox dus in de gaten. 
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