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Beste leden, 

 

Het seizoen is al weer een maandje bezig en iedereen vind zijn/haar draai weer binnen de vereniging. Het 

opstarten na een vakantieperiode vergt toch altijd weer even wat tijd. In deze informatiebrief vanuit het 

bestuur willen wij een aantal zaken belichten welke naar onze mening brede aandacht binnen de 

vereniging nodig hebben. Een aantal punten zullen wellicht bekend zijn, maar zoals er gezegd wordt: 

“Herhaling is de kracht van de reclame”. 

Ledenadministratie: 

De laatste maanden worden wij er regelmatig mee geconfronteerd dat wijzigingen of opzeggingen van 

leden via via aan ons gemeld worden. Wij willen jullie er nogmaals op wijzen dat alle correspondentie 

inzake het lidmaatschap (nieuwe leden, wijzigingen, opzeggingen e.d.) moeten lopen via de 

ledenadministratie, ledenadministratie@dedevel.nl Er is de laatste jaren zeer veel werk gestoken in het up-

to-date krijgen van onze ledenadministratie en laten wij er met zijn allen voor zorgen dat dit ook zo blijft. 

Zwemvierdaagse: 

Ook dit jaar wordt door de vereniging weer een zwemvierdaagse georganiseerd. Van dinsdag 23 oktober 

tot en met vrijdag 26 oktober vindt de zwemvierdaagse plaats in ons eigen zwembad. Elke avond van 18.00 

uur tot 20.00 uur hebben jullie de mogelijkheid om jullie baantjes te trekken. Inschrijven kan via de website 

van de vereniging, maar uiteraard ook op dinsdagavond in het zwembad. Vrijwilligers die tijdens (één van) 

deze avonden mee willen helpen kunnen zich aanmelden via bestuur@dedevel.nl  

Nieuwe kledinglijn: 

Het heeft even geduurd, maar er is een nieuwe kledinglijn voor de vereniging beschikbaar, waarover jullie 

kort geleden een mail hebben ontvangen.. Wij hebben diverse leveranciers gevraagd een aanbieding te 

maken en hier kwam leverancier Muta als beste uit de bus. Muta kan een kledinglijn leveren welke geen 

einddatum heeft, waardoor wij als vereniging niet iedere drie/vier jaar hoeven over te stappen naar een 

nieuwe lijn. De eerste pas-sessies zijn geweest en wij hopen dat iedereen deze clubkleding met plezier zal 

gaan dragen. 
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Zwemtraining voor de poloklas: 

Het afgelopen seizoen heeft er een samenwerking plaatsgevonden tussen debasis-, zwem- en de polo-

afdeling om de zwemtraining van de kinderen in de poloklas structureel te kunnen verbeteren. Wij zijn hier 

wel tegen een aantal uitdagingen aan gelopen, maar middels gesprekken hebben wij ook hier oplossingen 

voor kunnen aanbieden. Wij vertrouwen erop dat deze samenwerking dit jaar verder gecontinueerd kan 

worden. 

Groot onderhoud zwembad: 

Deze week hebben wij vanuit het zwembad het bericht ontvangen dat er in de periode van maandag 17 

december tot en met woensdag 26 december 2018 groot onderhoud aan het zwembad verricht wordt en 

dat het bad in deze periode geheel gesloten zal zijn. Er zullen in deze periode ook geen trainingen in het 

zwembad plaats kunnen vinden. Er wordt onderzocht of wij in de omliggende zwembaden nog badwater 

kunnen huren, en hierover worden jullie, zodra dit bekend is, vanuit de basis-, zwem- en polocommissie 

geïnformeerd. 

Algemene Ledenvergadering: 

Op 22 november 2018 vind de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Jullie ontvangen hiervoor 

nog een aparte uitnodiging met daarbij uiteraard de agenda voor deze avond. Op de agenda zal zeker de 

begroting voor 2019 vermeld staan als ook de verkiezing van een nieuwe voorzitter voor de vereniging. 

Ikzelf ben aftredend en niet herkiesbaar. Na twee termijnen is het tijd om het stokje over te dragen aan een 

nieuwe verenigingsvoorzitter. Een vereniging zonder voorzitter kan natuurlijk niet, dus als jullie interesse 

hebben in deze functie, neem dan even contact met ons op. Ook de functie van secretaris is nog steeds 

vacant. Jan van Geloof vult deze rol nog steeds in, maar is in principe vorig jaar al afgetreden. Ook hiervoor 

geldt: Interesse? Neem contact met ons op. 

Vrijwilligers gezocht: 

 Voor een aantal taken binnen de vereniging zoeken wij nog steeds vrijwilligers. Om er zo maar een paar te 

noemen: ophalen oud papier (één keer in de twee maanden), (hulp-)trainer bij zowel basis-, zwem- als 

polotrainingen, hulp bij het beheer van de website, badopbouw, etc. Wilt u iets doen voor de vereniging, 

neem dan contact op met de betreffende afdelingen zodat in onderling overleg gekeken kan worden welke 

taken het beste ingevuld kunnen worden. 

 

 

 



 ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB “DE DEVEL” 

 BANK: RABOBANK ZWIJNDRECHT     

 IBAN: NL05RABO0377514071 

 

Secretariaat van ZZ&PC De Devel  - Prins Mauritsstraat 102  –  3331 XW te Zwijndrecht 
– Tel: 0642562041  – Email : Bestuur@DeDevel.nl 

HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL DORDRECHT: 40322314 
  
 

Boterletters en Kerstkransen: 

Ook dit jaar hebben wij als vereniging weer de jaarlijkse boterletter en kerstkransen actie. Wij proberen als 

vereniging zoveel mogelijk boterletters en kerstkransen te verkopen en een deel van deze opbrengst vloeit 

in de clubkas. Willen jullie ons hierbij helpen door een (of meerdere) boterletter en/of kerstkrans te kopen? 

Misschien ook een idee om dit bij je werkgever aan te kaarten. Grotere bestellingen worden op verzoek 

ook bezorgt, kleinere bestellingen kunnen op afgesproken tijden in het clubhuis worden afgehaald. 

Uiteraard hopen wij dat we er met zijn allen weer een spetterend seizoen van kunnen maken en dat 

iedereen het binnen de vereniging naar zijn/haar zin zal hebben. Wij willen daar in ieder geval ons steentje 

aan bijdragen en hopen dat jullie dit ook willen doen. 

 

Met een sportieve groet namens het bestuur 

Martin Dorsman  

 


