Uit de bestuurskamer
Het jaar is nu zo’n kleine twee maanden jong en alle compe77es zijn weer in gang gezet. Nu is er
niet echt sprake geweest van een ‘winter’ stop, maar toch eventjes een onderbreking van de
ac7viteiten is ook wel lekker.
In deze twee maanden kijken wij terug op een geslaagde nieuwjaarsrecep7e die tradi7oneel in
het Spilbroek in Neede is georganiseerd. Tijd om even rus7g bij te praten en als je wilde kon je
ook nog een nat pak halen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd het oude jaar
gememoreerd en vooruit gekeken naar het nieuwe jaar.
Tijdens de carnavalsac7viteiten hebben leden van onze vereniging, en vrienden, bar- en
garderobediensten gedraaid. Hiermee is zes7enhonderd euro voor de vereniging verdiend! Echt
een mooie opbrengst en dank voor de inzet aan alle betrokkenen.
Het resultaat van de oliebollenverkoop in Ruurlo is nog niet bekend maar het ziet er naar uit dat
er weer sprake is van een goed oliebollenjaar!
Na/e kleding
Naast het clubtenue hebben wij nu ook een leverancier gevonden voor de naGe kleding. Met de
ﬁrma MtB-sport zijn afspraken gemaakt over de zwem- en waterpolo badpakken en
zwembroeken. Deze worden in een door de vereniging ontworpen lay-out geproduceerd.
Binnenkort zullen wij jullie informeren waar en wanneer de kleding gepast en besteld kan
worden.
Sponsoring
Binnen het bestuur zijn wij in samenspraak met een aantal leden bezig een sponsorplan op te
zeGen. Dit plan zal verschillende op7es bevaGen. Het doel van het plan is om niet alleen maar
inkomsten voor de vereniging te scheppen maar ook om te kijken wat wij kunnen betekenen
voor onze sponsoren. Het is ﬁjn om te horen dat verschillende groepen binnen de vereniging al
contacten hebben gelegd met mogelijke sponsors. Als het tot een verdere uitwerking komt dan
willen wij dat graag met hen bespreken.
Communica8e
Op dit moment werken wij hard om de communica7e naar de leden en onze achterban te
op7maliseren. Mocht jij een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de communica7e en
heb je hier ideeën over dan horen wij dat graag.
Cursussen
Op 6 april organiseert de SZA (samenwerking zwemsportverenigingen in de Achterhoek) samen
met de KNZB de cursus ‘de crea7eve trainer’. Deze cursus is bedoeld voor zwemtrainers niveau
2 – 3 en is gericht op het crea7ef invullen van de trainingen. Deze zal plaatsvinden in zwembad
Rozengaarde in Doe7nchem
Op 25 februari start in Borculo de cursus voor waterpoloscheidsrechter. Vanuit de vereniging
hebben zich Thomas Kersten en Dick Smit hiervoor opgegeven.

Veiligheid, VOG en Vertrouwenspersoon
Omdat wij het erg belangrijk vinden dat wij met zijn allen in een veilige omgeving kunnen

sporten, zijn wij in gesprek met een kandidaat voor de func7e van vertrouwenspersoon in de
vereniging. Het hebben van een vertrouwenspersoon is een van de eisen van het NOC*NSF als
het gaat om het aanvragen van verklaringen omtrent gedrag. Wij willen in de toekomst dat al
ons kader over een VOG beschikt. Deze verklaring kan, als wij aan de eisen van NOC*NSF
voldoen, gra7s worden aangevraagd. Deze richtlijnen vormen ook basis voor de verdere
uitwerking van het veiligheidsbeleid. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.
Kampioenen?
Door Dames 4 zijn wij er min of meer sub7el op gewezen dat zij op 19 maart a.s. in een
b
onderling duel tegen Dames 3 kampioen in de 3 Klasse B kunnen worden. De wedstrijd begint
om 17.05. Hierbij worden alle teams opgeroepen bij deze kraker aanwezig te zijn. Een
wensenlijstje van de a.s. kampioenen is op te vragen bij het bestuur.

