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Kerstvakantie en zwemtrainingen
In de kerstvakantie wordt er niet getraind vanaf kerstavond 24 december, ofwel de laatste avondtraining is
maandag 23 december. De trainingen beginnen weer op
donderdag 2 januari.
Feestdagen en zwemlessen en waterpolotrainingen
Helaas komen er binnenkort een aantal zwemlessen te
vervallen. De lessen komen dit jaar 2019 te vervallen op:
dinsdag 24 december, donderdag 26 december en
dinsdag 31 december. Deze lessen kunnen niet worden
ingehaald. De waterpolotrainingen op de genoemde data
komen ook te vervallen, alle andere trainingen gaan in de
kerstvakantie gewoon door

Van het bestuur

Van de ledenadministratie

Op 25-11 was de Algemene Vergadering de aanwezige leden
hebben de wijzigingen in de contributie goedgekeurd.
Dat betekent dat bedragen per 01-01-2020 veranderen. Voor
diegenen die een machtiging hebben afgegeven wijzigen wij de
bedragen, diegenen die dat nog niet hebben gedaan worden
verzocht de bedragen zelf aan te passen. De nieuwe bedragen
zijn als bijlage bijgevoegd bij deze Nieuwsbrief.

Contributiebedragen per 01-01-2020.

De leden hebben ook het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd.
U kunt dit regelement en ook alle andere documenten van ZVVS
vinden op: https://www.zvvs.nl/vereniging/documenten/

Oproep aan de leden die (nog) geen gebruik maken van automatische incasso contributiebetaling:

U krijgt zeer binnenkort een tevredenheidsonderzoek. In 2015
hebben we een tevredenheidsonderzoek aan onze leden gestuurd. De uitkomsten hebben ons geholpen een aantal zaken te
verbeteren, zoals het clubhuis. We willen graag in 2019 weer uw
tevredenheid meten over alle aspecten van de vereniging. Dus let
op de mail die binnenkort komt.
Website beheerder gevraagd:
We krijgen complimenten voor onze nieuwe website. Het beheer
wordt gedaan door het bedrijf dat de website voor ons heeft gebouwd: Webcare4all Webdesign en Online Marketing. Maar om
de kosten te drukken willen we hier een vrijwilligerstaak van
maken. Dus wie (ouder, sporter) deze kennis in huis heeft en nu
nog niet een heel pakket aan taken voor ZVVS doet, is van harte
welkom zich te melden via voorzitter@zvvs.nl Zij kan meer informatie geven over de taken.

Noodoproep officials
Het is al vaker geroepen en het blijft helaas nodig om het te roepen. Er zijn echt meer officials nodig.
Gelukkig starten er in januari weer cursussen. Het zijn van official
is leuk, omdat je echt onderdeel bent van de wedstrijd. Je staat
aan het bad en hebt direct contact met de zwemmers en krijgt
mee hoe de zwemmers bezig zijn met hun race. Je hoeft in principe maar 3x per jaar aan het bad te staan, dus dat is prima te
overzien. We zijn vooral voor de leeftijdscategorie minioren
(Vierkamp en Minioren-Junioren wedstrijden) dringend op zoek
naar ouders, zwemmers (vanaf 16 jaar) die tijdwaarnemer willen
worden.
Vanuit KNZB regio West worden 3 cursussen georganiseerd,
deze zijn in Barendrecht, Bergschenhoek en ’s Gravenzande. Op
onze website, maar ook op:

De contributiebedragen wijzigen per 2020. Voor de leden die betalen via automatische incasso worden de bedragen vanzelf aangepast. Aan de overige leden het verzoek om het contributiebedrag per deze datum aan te passen!! De bijdragen vindt u in
de bijlage.

De bedoeling is dat u maandelijkse de contributie overmaakt. De
penningmeester heeft het nodig om de huur van het badwater te
kunnen betalen zodat u uw sport kunt uitoefenen/uw kinderen
zwemles kunnen krijgen. Maar mocht u toch om een of andere
reden nog contributie voor 2019 verschuldigd zijn wilt u er dan
voor zorgen dat u de contributie voor 2019 voor 28 december
hebt voldaan!!! Heeft u vragen kunt u altijd, liefst per mail, contact opnemen met de ledenadministratie. Wilt u gebruik maken
van automatische incasso per 01-01-2020, vraag dan een machtigingsformulier aan bij de ledenadministratie via:
ledenadministratie@zvvs.nl.
Automatische incasso:
Ter informatie: wilt u veranderen van rekeningnummer dan moet
er een nieuw machtigingsformulier worden ingeleverd. Deze is
dus verkrijgbaar bij de ledenadministratie. Mocht het nodig zijn
dan aanvragen en retourneren voor de 1e van de nieuwe
maand!!
Persoonlijk van de ledenadministratie.
De ledenadministratie doet haar best om (dagelijks) zo snel mogelijk te reageren op uw mailtjes, telefoontjes enz. Door andere
bezigheden lukt dit niet altijd op woensdag en donderdag, een
aantal leden hebben dit al gemerkt. Daarom wil de ledenadministratie nu dit via de nieuwsbrief aan alle leden mededelen. Dus
heeft u een mailtje op deze dagen gestuurd: u krijgt zo snel mogelijk een reactie.
Voor de leszwemmers: ziekmeldingen op donderdag kunt u door
blijven geven, tussendoor kunnen die altijd worden genoteerd en
aan de zwemleiding doorgegeven worden. Bevestiging van ontvangst ontvangt u (soms) later.

https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/zwofficials/zwoffopl/zwoffoplaanmelden

zijn de data en meer info terug te lezen.

De Grote Clubactie
De eindstand De Grote Clubactie 2019 is uitgekomen op maar liefst € 1500,- Bedankt iedereen
voor jullie inzet.
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Wedstrijdzwemmen
Geen training in Schiedam
De hele maand december zijn er geen trainingen in roenoord.(voor
zwemmen en waterpolo) Vanaf donderdag 2 januari kan er weer
getraind worden.
Zwemkamp in april
Het zwemkamp krijgt steeds meer vorm, de kampcommissie is erg
leuke ideeën aan het uitwerken. Natuurlijk wordt er gezwommen
ofwel zijn er trainingsmomenten. Maar er is nog veel meer actiefs
om te doen. Binnenkort, eind december begin januari volgt meer informatie en kun je je definitief inschrijven. Doen hè!
Wie heeft een idee?
Helaas zien we dat het aantal leden bij het wedstrijdzwemmen wat
terugloopt en dat is ontzettend jammer. Ook al lijkt het enigszins
een tendens dat sportverenigingen in het algemeen terug lopen in
leden, we willen er graag iets aan doen. Maar wat? Wie wil met ons
meedenken en vooral ook actief meehelpen om onze leuke sport
en vereniging meer onder de aandacht te krijgen? Heb je misschien
ervaring met advertenties of folders maken, of het organiseren van
evenementen of sponsoracties, laat het ons weten. We kunnen alle
ideeën en hulp gebruiken.
Leszwemmen
Let U alstublieft op het volgende:
01 Het is in verband met de hygiëne niet toegestaan met buitenschoenen de zwemzaal te betreden. U kunt blauwe beschermhoesjes niet meer bij de receptie verkrijgen. Dus zelf meenemen aub.
02 Neem geen waardevolle spullen mee naar het zwembad. Laat
ook sieraden thuis. Ringetjes of oorbelletjes die tijdens het zwemmen kwijt raken zijn vrijwel altijd direct onvindbaar.
03 Laat Uw kind voor het aanvang van de les naar het toilet gaan.
04 Wacht U alstublieft tot de aanvang van de zwemles in de kleedruimte of bij de douches.
Trimzwemmen
Beste ouders en andere belangstellenden: Zwemmen is de beste
sport die er is. Zou u zelf ook wel eens een paar baantjes willen
trekken? Dat kan op onze trimzwem uurtjes. Alle informatie daarover kunt u lezen op onze site www.zvvs.nl met daarop ook het
laatste nieuws over snorkelen, wedstrijdzwemmen, onderwaterhockey en waterpolo en u kunt het lezen op de diverse ZVVS- facebook pagina’s.

Start nieuwe cursus voor W-official
Komende periode tot en met februari start een nieuwe cursus
voor achter de wedstrijdtafel (incl. functioneren als spelleider).
Voor iedereen die boven de 16 jaar is en wedstrijd speelt, is het
verplicht om deze cursus te volgen. Heb jij je cursus ook nog niet
gehaald en heb je geen mail ontvangen? Stuur dan een mailtje
naar scheidsrechters@zvvs.nl.”

DSD zwemmers
Op 28-11 hebben 18 zwemmers van DSD de zwem4daagse afgerond. Een van de zwemmers maar liefst voor de 16e keer. Tijdens de zwem4daagse avonden werd er Aerobics gegeven door
stagiare Madelon. En maar liefst drie Pieten hebben gezien hoe
iedereen met plezier zwemt. Wethouder Voskamp van Maassluis
deelde de medailles uit. En het was na afloop, ook dankzij de
taart aangeboden door Dol-Fijn en de vaste gitarist, nog heel gezellig. Op naar 2020.

De redactie verzorgt samen met de diverse afdelingen van ZVVS de invulling van de nieuwsbrief.
Maar we zouden het ook leuk vinden, als er ook
ouders, trainers, zwemmers, officials en waterpoloërs zijn die een stukje voor de nieuwsbrief
willen schrijven.
Heb jij nog een leuke, interessante bijdrage;
- mooie wedstrijden
- bijzondere gebeurtenissen zwembad
gerelateerd
- leuke weetjes die voor ons allen interessant
zijn
- leden van ZVVS die in het zonnetje moeten
worden gezet
- mooie foto’s
- verslagen van wedstrijden
- informatieve artikelen
Etc.
Jullie kunnen de kopij sturen naar Fenny de
Graaf & Gertjan van der Vaart:
nieuwsbrief@zvvs.nl

Waterpolo
Het zou geweldig zijn wanneer een vrijwilliger zich aanbiedt om het
stokje van mij over te nemen en met frisse moed in 2020 de boekjes uitdeelt en weer verzamelt.
Laat het mij weten miepkraak2008@hotmail.com

Fijne feestdagen en een
gezond nieuwjaar en

Zondag 8 december
Familie (Ouder/Opa-, Oma, Broer of Zus) & Kind Dag
Zo papa’s, mama’s, opa’s en oma’s maar ook broers en zussen,
maak jullie borst maar nat! De strijd tussen familie en onze jonge
waterpolo helden is aanstaande. Na de vele wedstrijden langs de
badrand gaan jullie nu zelf te water om de kinderen te laten zien
hoe goed jullie nu eigenlijk zelf waterpolo kunnen spelen.
Op zondag 8 december verwachten wij jullie allemaal in badkleding
langs de badrand. We starten steeds met een training en aansluitend een wedstrijd, familie tegen de kinderen. We spelen per leeftijdscategorie volgens onderstaand schema:
12:15u tot 13:00u
F (=mini’s) , EG1 &EG2
13:00u tot 14:00u
DG1 & DG2
14:00u tot 15:00u
CM & CJ
-----------------------------------------------------------------------------------------Niet vergeten: elke eerste week van de maand gekleed zwemmen!
Voor de beginnersgroepen is een shirt voldoende.
------------------------------------------------------------------------------------------

zwemjaar toegewenst
Colofon
De Nieuwsbrief wordt samengesteld uit kopij geschreven
door en voor ZVVS'ers. Dus ook uw / jullie bijdrage is van
harte welkom. Als uw bijdrage voor de vijftiende van de
maand binnen is dan staat het al in de eerst volgende
nieuwsbrief. De redactie behoudt zich het recht voor,
ingezonden artikelen aan te passen en / of in te korten.
Kopij kun je sturen naar;
Fenny de Graaf / Gertjan van der Vaart
nieuwsbrief@zvvs.nl
Lay-out: Bart Zandstra
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