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In deze nieuwsbrief: 

• Contactpersonen 
• Wijziging ZC 
• Enquête 
• Clubkampioenschappen 
• Midwinter Barbecue 

Beste Zwemmers en Ouders, 

Zo vlak voor de feestdagen nog even een nieuwsbrief. Niet zo’n heel lange deze keer. 

Uiteraard starten we, zoals gebruikelijk met de contactpersonen. 

Contactpersonen.  

Wat Wie Tel. 
Afmelden wedstrijd  Joke Tak  078-6124617 
Organisatie bad bij wedstrijden  Andre Boelhouwer  06-51291232 
Officialzaken  Simon de Waard 

Cor Jongeleen 
officials@dedevel.nl 
 

Overig  Cor de Roo 06-55193876 
 

Wijziging ZC 

Na vele jaren inzet voor de zwemcommissie heeft Sjanie besloten om per 1 januari aanstaande de 
ZC te gaan verlaten. Drukte in de privésfeer heeft haar tot dit besluit gebracht. 

In al de jaren dat Sjanie binnen de ZC actief is geweest heeft ze vele werkzaamheden uitgevoerd. 
Denk aan de organisatie van het kamp, het bedenken en uitvoeren van diverse activiteiten binnen de 
AR en het mede- opstellen van het pestprotocol, welke in een afrondende fase zit. 

Gelukkig blijft ze wel beschikbaar om tijdens de trainersvergaderingen de notulen te maken. Hoewel 
het niet ter sprake is gekomen, verwacht ik persoonlijk dat we haar ook nog regelmatig met een klok 
in de hand bij diverse wedstrijden aan het bad zullen zien. 

Sjanie, langs deze weg, namens de ZC, de AR en de zwemmers, bedankt voor je betrokkenheid en 
inzet voor onze club. Wij vinden het fijn dat je in je rol als notulist betrokken blijft. 



Enquête  

Onlangs heeft de AR, namens de ZC,  een enquête doen uitgaan, waarin met name de vraag 
bijzondere wedstrijden centraal stond. Geheel onbedoeld, onverwacht en ongewenst bleek deze 
enquête nogal wat stof te doen opwaaien en discussie te veroorzaken. 

Afgelopen woensdag, tijdens de ZC vergadering, hebben we de mensen die een mening hebben 
gegeven omtrent Purmerend of Esbjerg uitgenodigd eens met elkaar van gedachten te wisselen 
over de reden van de enquête, de rol van de AR en de rol van de ZC. Naar ons idee een goede 
bijeenkomst, omdat daar verheldering werd gegeven, maar ook ruimte was om de opgelopen 
emoties te verwoorden. 

Het was fijn te zien, dat zowel ouders, AR en ZC konden uiten waar de misverstanden vandaan 
kwamen, welke emoties er spelen en waar we elkaar soms, onbedoeld, niet goed verstaan. 

Wij zijn dan ook zeker blij met de tijd en inzet van alle partijen tijdens deze bijeenkomst. We zijn er 
van overtuigd dat we, door zo open met elkaar te communiceren, wederzijds helderheid hebben 
verschaft. 

Daarnaast hebben de uitkomsten en een blik op de meest recente wedstrijdkalender een besluit 
opgeleverd voor het komende jaar. 

We gaan naar Esbjerg, als er: 

1 Voldoende inschrijvingen zijn 

2 Zich vrijwilligers aanmelden om de wedstrijd onder begeleiding van ZC, te organiseren, zowel hier 
als ter plekke in Denemarken 

3 Er voldoende officials meegaan die, indien noodzakelijk, de verplichtingen kunnen en willen 
vervullen die aan ons gesteld worden. 

Gezien het programma, staat deelname aan de wedstrijd in Esbjerg voor een ieder open. 

Deelname aan deze wedstrijd zal wel weer geheel voor eigen rekening zijn. 

Op korte termijn zullen we met een aantal mensen om de tafel gaan om de organisatie in gang te 
zetten. 

We hebben nog overwogen om ook Purmerend op de kalender te zetten, maar gezien het 
wedstrijdprogramma is daar wijselijk vanaf gezien. We zullen dus dit jaar Purmerend overslaan. 

Laat helder zijn, dat we volgend jaar, op basis van wenselijkheid, programma en eventueel 
deelnemersaantal en de bereidheid van zwemmers/ ouders om de organisatie van één of beide 
wedstrijden op te pakken, opnieuw een afweging zullen maken. 

 

 

 



Clubkampioenschappen  

Zoals gemeld zijn de clubkampioenschappen op 2 januari 2016. In de vorige nieuwsbrief stond de 
informatie. 

Wil je deelnemen of inschrijven voor de familie-estafette deelnemen, reageer dan voor 17 december 
aanstaande aan Joke Tak. 

Midwinter BBQ 

Zoals gemeld is de inmiddels traditionele midwinter bbq op 23 januari. Deze week zien jullie de 
uitnodiging in de mail. Reageer voor 16 januari en geef je op. 

Uiteraard zullen ook de prestatiebekers, PR-klassement en eventuele zonnetjes-momenten ook 
deze avond weer van de partij zijn. 

Rest ons jullie zeer mooie feestdagen te wensen en een heel gezond, fijn, en sportief 2016. 

En het zal inmiddels bekend zijn, is er iets, heb je opmerkingen of aandachtspunten, spreek een van 
ons allen, AR of ZC aan. Beter met elkaar gesproken, dan over elkaar gesproken. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Zwemcommissie, 
 
Cor de Roo. 

 

 

 


