Met nog een paar dagen in 2015 te gaan zou je zeggen dat iedereen het er even van neemt en
van zijn vrije dagen geniet. Toch zijn veel leden bezig om voor de vereniging of namens de
vereniging ac>es te organiseren:
Oliebollen
Vanaf volgende week gaan de oliebollenbakkers en -baksters weer volop aan de bak in Ruurlo
om weer vier dagen lang heel Ruurlo en omstreken van de beste oliebollen te voorzien. Het
schijnt zelfs mogelijk te zijn om deze vooraf, met uitzondering van 31 december, te bestellen.
Afgaand op de kwaliteit van het dagje proefdraaien op 28 november mag je wel stellen dat het
ook dit jaar weer beste bollen zijn.
Mok
Ook kun je op ac>e@schuurman-bzc.nl een mok met de opdruk van je favoriete sport bestellen.
Klaas Johan Jager regelt dit en komt ze persoonlijk bij je langsbrengen. Kijk voor meer informa>e
op de website.
Clubkleding
Op de Algemene ledenvergadering van 9 december hebben we verteld dat we hard bezig waren
met het afronden van de oude contracten en het maken van nieuwe afspraken met de nieuwe
eigenaar van Intersport. Deze week hebben we de laatste details afgerond.
Op 15 januari aanstaande wordt de nieuwe overeenkomst met Intersport Borculo en
Teamsportdeal getekend. Vanaf dat moment wordt ook een webshop gelanceerd via een buRon
op onze website. Dat betekent dat vanaf dat moment de verenigingskleding online besteld kan
worden.
Bedankt voor het geduld dat jullie de afgelopen maanden hebben gehad. Dat heeS ons in de
gelegenheid gesteld om goede afspraken te maken. Als je nog een paar weken kunt wachten
met bestellen dan zou ik dat zeker doen; ter gelegenheid van het vaststellen van de
overeenkomst zal er een extra kor>ng op de teamkleding worden gegeven.
Als vereniging ontvangen we naast een jaarlijkse bijdrage, ook een percentage van de omzet van
verenigingskleding en ar>kelen. We vragen jullie dan ook zo veel mogelijk via de webshop of bij
Intersport Borculo te bestellen.
Mocht je als team een eigen sponsor hebben of vinden, overleg dit dan even met ons. Het is
mogelijk om op een aantal plaatsen een sponsornaam op de kleding toe te voegen. Hiervoor
gelden aparte afspraken die we dan graag met jullie doornemen.
Om als vereniging naar buiten toe eenheid uit te stralen en herkenbaar te zijn roepen we
iedereen op het basis clubtenue (shirt en broekje) te dragen bij wedstrijden en evenementen.
Om iedereen die dit nog niet heeS in de gelegenheid te stellen een clubtenue aan te schaﬀen
hebben we een speciale kor>ng afgesproken. Daarnaast zal er meerdere keren per jaar speciale
ac>es zijn zoals twee keer een 20% kor>ngsavond. De eerste a zal op 15 januari zijn, met het
ondertekenen van het contact.

Na0e kleding
Over de naRe kleding zijn er ook vorderingen te melden: Een aantal dames en heren zullen het
voortouw nemen en verschillende modellen en merken badpakken en zwembroeken gaan

passen en beoordelen op pasvorm, kwaliteit en mogelijkheden voor opdruk en dergelijke. Zowel
voor waterpolo als voor synchroon- en wedstrijdzwemmen. Ook hierover verwachten wij in de
eerste helS van januari duidelijkheid te kunnen verschaﬀen. Nogmaals dank voor jullie geduld.
Regionale samenwerking
Op 10 januari zal er namens onze vereniging een samenwerkingsovereenkomst met alle
zwemverenigingen in de Achterhoek worden getekend. Het doel van de overeenkomst is om de
zwemsport in de Achterhoek een toekomst te bieden en dat wij als Achterhoekse verenigingen
elkaar op allerlei gebied zullen ondersteunen.
Beweegwijs
Beweeg Wijs en het COA hebben ons benaderd met de vraag of wij willen meewerken bij het
ondersteunen van ac>viteiten ten behoeve van de groep alleenstaande minderjarige
vluchtelingen (AMV’s) die zijn ondergebracht op de Leo Campus. Wij hebben hier volmondig ‘ja’
op gezegd en inmiddels zijn er al een aantal ac>viteiten georganiseerd waarbij ook leden van
onze vereniging hun steentje hebben bijgedragen. Op dit moment wordt onderzocht of er ook
zwem-ac>viteiten voor deze groep jongens en meiden gerealiseerd kan worden. Mocht dit zover
komen en wil je hier een bijdrage aan leveren, laat het dan even weten via een mail-bericht aan
bestuur@schuurman-bzc.nl
Fijne feestdagen
Al met al goede ontwikkelingen. Misschien zien we elkaar nog bij het oliebollen mixtoernooi
voor de waterpolo jeugd en selec>e op woensdag 30 december of >jdens de nieuwjaarsrecep>e
op 3 januari in Neede.
Mede namens mijn collega-bestuursleden wens ik jullie allen een ﬁjne Kerst en een gezond en
spor>ef 2016!
Vriendelijke groet,
Sybern Huizinga

