
 

Nieuwsflits 

  

 
 
 
 
 
 
 Augustus #1 

De Waterflipper 

nieuwsbrief WELKOM TERUG! 
We hopen dat jullie lekker uitgerust zijn en dat jullie je energiek voelen! Wij in 
ieder geval wel! We blikken terug op een mooie zomerperiode waarin we als 
Bestuur niet helemaal hebben stilgezeten! 

 

NIEUW BESTUURSLID 
Hoera! Pascal van Meeteren zal per direct toetreden tot het Bestuur van DWF 
in de functie van Algemeen Bestuurslid en waterpolosecretaris.  
 
Het Bestuur is ontzettend blij dat Pascal gekozen is daar het anders knap 
lastig was om DWF voor de waterpolo-wedstrijden in te schrijven.  
Ook AVG-technisch hadden we voor een aantal uitdagingen gestaan. 
 
Alle 44 leden die hebben gestemd hebben vóór gestemd. 1 stem is ongeldig 
vanwege het niet invoeren van de eigen naam en 1 stem is ongeldig vanwege 
de leeftijd. 

 

TRAININGSTIJDEN WATERPOLO 
Met de start van het seizoen zijn de trainingstijden gewijzigd voor de 
waterpolo. Voor de zomervakantie hebben we hiermee een proef gedaan en 
die is van beide kanten (bestuur en waterpoloërs) goed bevallen. Het is een 
win-win situatie omdat we efficiënter gebruik maken van badwater en trainers. 
Doordat de trainingstijden vervroegd zijn sluit dit ook beter aan bij de 
behoeften van de waterpoloërs.  
 
Nieuwe trainingstijden zijn: 
Maandag 20:45 - 21:15 uur (conditietraining 2-3 banen) daarna tot 21:45 uur 
volledig bad 
Donderdag 21:00 - 22:00 uur volledig bad (normale tijden) 

TRAININGSTIJDEN ANDERE TAKKEN 
De andere trainingstijden zijn ongewijzigd.  
De openwaterzwemmers starten pas weer in oktober.  

 

MAKE-OVER BAAN 7 
Tijdens de zomervakantie is er hard gewerkt in Baan 7. Zo heeft de bar een 
nieuwe uitstraling gekregen. Deze is nog niet helemaal klaar maar het begin is 
er! Ook zijn de lamellen weggehaald en de ramen zijn opgeleukt met kleurrijke 
foto’s die de verschillende takken van onze verenigingen weergeven. We 
streven ernaar om voor het einde van het jaar helemaal klaar te zijn met de 
make-over van Baan 7. 

WENSENBOOM 
We hebben de wensen die jullie in de zogenaamde wensenboom hebben 
gehangen bekeken. We zien leuke mogelijkheden! De komende periode zullen 
we een aantal wensen uitvoeren. We houden jullie dus nog even in spanning! 
 

 


