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Volgend exemplaar verwacht in februari 2018.

Nieuwe leden:
Selectie

December 2017

NJJK korte baan

ZPC Bubble kan terug kijken op zeer
succesvolle Regionale
Zwemkampioenschappen te Emmen.
Daar zijn 4 medailles behaald (3x zilver en
1x brons), 2 NK Limieten gezwommen, 13
clubrecords zijn gesneuveld en 20 nieuwe
persoonlijke records verbeterd. Goed
gedaan: Hendrik, Florian, Tim, Arnoud,
Christian, Isabeau en Tessa.

Van 14 t/m 17 december vindt de NJJK
korte baan te Eindhoven plaats. Voor ZPC
Bubble mag Hendrik Broekema op de 50
en 100m vrijeslag (jeugd2) deelnemen.

Geslaagd

Gefeliciteerd allebei, nu al een knappe
prestatie!

Jolanda Abee, Mireille Jonker, Astrid Schott
en Ragna Pattipeilohy deden op 4 november
in Roden, mondeling examen tijdwaarnemer
4. Alle vier zijn geslaagd. Gefeliciteerd!

En omdat de KNZB de limieten voor de
NJJK onlangs heeft aangepast mag
Florian Houwen ook gaan deelnemen op
de 50 en 200m vrijeslag. Hendrik mag als
bonus ook nog de 200 m vrijeslag doen.

Zechstein Zwemtoernooi
Het afgelopen zwemtoernooi was een zeer
geslaagd evenement dank zij de inzet van de
vele vrijwilligers! We hebben als bestuur vele
positieve berichten gehoord van de
deelnemende zwemverenigingen. Veel
gehoorde reactie; ontspannen, sportieve en
gezellige sfeer. En daar doen we het voor.

Danielle de Roos
Mendie van Dijk
Recreanten:
Nick Siekman
Zwemvaardigheid
Tiemen Schuringa

Agenda:


Bestuursvergadering
15 dec 2017



Vooraankondiging
Algemene
ledenvergadering
6 feb 2018

Copy:

Op naar het 42e Zechstein Zwemtoernooi

De ROC organiseert in het voorjaar van 2018
weer een cursus tijdwaarnemer. Doet u mee?
Het examen zal plaatsvinden op 7 april 2018.
Meer informatie officialcontact@zpcbubble.nl

Omdat we een nieuwsbrief graag
zo breed en aantrekkelijk mogelijk
willen opzetten, kan een ieder die
iets te melden heeft of een bijdrage
kan leveren dit doorgeven aan de
secretaris.
secretaris@zpcbubble.nl
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Woord van de voorzitter
Beste leden,
Zoals de meesten van jullie weten is in het
afgelopen half jaar hard gewerkt aan het
verbeteren van de financiële situatie van
onze vereniging en ik kan met trots
vermelden dat we op de goede weg zijn! De
prettige samenwerking met de Gemeente en
Zwembad Tropiqua dragen hier zeker in bij.

Clubgebouw
Het bestuur is druk bezig met de Stichting
Zwemsport Veendam om te kijken naar een
oplossing voor de nutsvoorzieningen en
onderhoud van het clubgebouw bij een
beperkt budget.
We zijn onder andere in gesprek hierover
geweest met Tropiqua, de Gemeente en
KNZB.
Dit is ook de reden waarom de
juryvergaderingen en andere activiteiten
tijdelijk daar niet gehouden kunnen worden.
Nadere berichtgeving hierover volgt.

Contributie
In de Algemene Ledenvergadering van
20 juli j.l. is besloten om de jaarlijkse
bondscontributie uit de maandelijkse
incasso te halen. Naast de jaarlijkse
contributieverhoging moet ook rekening
worden gehouden met beleid omtrent niet
(kunnen) betalen van contributie en niet
bijvullen van zwemdepots.
Er wordt nu dus hard gewerkt aan een
voorstel wat ter instemming aan de leden
wordt voorgelegd tijdens de komende
ALV.

Cursus Tijdwaarnemer
De volgende cursus tijdwaarnemer zal zijn in
feb-mrt 2018. Wij zoeken hiervoor nog leden.
Graag contact zoeken met:
officialcontact@zpcbubble.nl

Zwemdepots
Vragen over zwemdepot? Dan kan contact
worden opgenomen met Margreet Schipper.
depot@zpcbubble.nl

Ook mogen we terugkijken op een zeer
geslaagd Zechstein Zwemtoernooi waar
gezelligheid en prestaties weer hand in hand
zijn gegaan. Tijdens en na dit toernooi
hebben wij veel positieve reacties mogen
ontvangen.
We hebben helaas ook grote zorgen gehad.
Zo heeft u wellicht in een separate brief aan
de leden kunnen lezen dat wij met pijn in ons
hart afscheid hebben moeten nemen van
onze waterpolo afdeling na 85 jaren!
Wij hopen dat onze oud leden goed terecht
gaan komen bij andere verenigingen en
wensen hen hierbij veel sportiviteit en plezier!
Verder melden wij jullie dat wij in het kader
van ledenwerving en vrijwilligersbeleid bezig
zijn met cursussen van de gemeente.
Daarnaast volgt binnenkort een gesprek met
een adviesbureau, die in opdracht van
de KNZB bij ons komt. Hier komt aan de
orde hoe we onze missie en visie binnen de
vereniging kunnen vorm geven. Kortom nog
genoeg te doen!
Wij willen u dan ook vragen om eens stil te
staan bij de mogelijkheid voor
vrijwilligerswerk binnen onze vereniging om
het bestuur en de commissies te
ondersteunen cq ondersteunen bij hun
activiteiten.
Bij vragen gaan wij graag met u in gesprek.
Met vriendelijke groet,
Bert Speijer

Bijzonderheden trainingen
De volgende trainingen komen te vervallen:
*De zondagtrainingen komen per direct geheel
te vervallen i.v.m. gebrek aan bezetting.

Nominatie vrijwilligersprijs
Zaterdag 25 november werden tijdens een
feestelijke lunchbijeenkomst voor vrijwilligers
in Hotel Parkzicht de jaarlijkse Lokale
Complimenten van de Rabobank uitgereikt.
Tot onze grote verrassing was ZPC Bubble
genomineerd voor deze vrijwilligersprijs
Lucas Ridderbos (voorzitter Zechstein
Zwemtoernooi) en Maurice Schipper
(voorzitter Stichting Zwemsport Veendam)
waren namens ZPC Bubble aanwezig op een
geheel verzorgde middag.
Helaas zijn wij niet in de prijzen gevallen,
maar een nominatie is natuurlijk ook erg
mooi!
De eerste prijs ging naar Beste Buur, een
organisatie uit Veendam Noord die met
allerlei activiteiten in de wijk jong en oud met
elkaar in contact brengt. De tweede prijs was
voor Buurthuis Noord West, zij gaan het
geldbedrag van 750 euro gebruiken om een
invalidentoilet te realiseren. De derde prijs
ging naar de EHBO afd Wildervank, het
bedrag van 500 euro wordt besteed aan het
verder ontwikkelen van de Jeugd EHBO. De
aanmoedigingsprijs ging dit jaar naar het G
Team van SV Veendam Atletiek. De sporters
bereiden zich voor op de Para Olympische
Spelen die volgend jaar in Nederland worden
gehouden

Vrijwilligersbijeenkomst
Op 31 oktober was er een bijeenkomst
Sterk Vrijwilligerswerk van de gemeente
Veendam en omstreken.
Een inspirerende avond m.b.t
- vinden en binden van vrijwilligers
- een sterk netwerk hebben of kunnen
samenstellen
- samenwerken in je eigen wijk/dorp
- wat kunnen anderen leren van goede
voorbeelden.
Namens ZPC Bubble zijn Liesbeth Speijer
en Jeannette Bartelds heen geweest.

*De kerstvakantie voor Bubble is van zaterdag
23 december t/m zaterdag 6 januari 2018.
*Let op: op woensdag 3 januari 2018 en vrijdag
5 januari 2018 gaan de trainingen van de
selectie wel door. Dinsdagavond 2 januari 2018
alleen voor de trimgroep van 21-22 uur.
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Vertrouwenspersoon
stelt zich voor
Ik ben Ingrid Essing-Wollerich.
Ik ben al langere tijd verbonden aan Bubble.
Vroeger als selectielid en waterpoloër. Nu
d.m.v. mijn dochter die selectielid is.
Ik werk bij de Koninklijke marechaussee. Ik
vind het belangrijk dat kinderen en volwassen
zich op een veilige en plezierige wijze bij een
club betrokken voelen. Plezier staat voorop!
Als vertrouwenspersoon ben ik er voor de
mensen die ongewenst gedrag ervaren.
Waarom naar een vertrouwenspersoon?
- hart luchten
- Signaal afgeven
- Ondersteuning
- Advies
Een vertrouwenspersoon staat altijd
onvoorwaardelijk en onbevooroordeeld aan
de kant van de melder.
Voor alle duidelijkheid
• Het gaat er om wat jij wilt!
• De vertrouwenspersoon neemt je verhaal
serieus.
• Het besprokene blijft vertrouwelijk zolang je
dat wenst.
• De vertrouwenspersoon handelt altijd in
overleg met jou.
• Bij twijfel/ vragen, altijd bellen/mailen!
vertrouwenspersoon@zpcbubble.nl

Vacatures
Binnen de vereniging zijn er nog genoeg
vacatures te vervullen. Daarom is het bestuur
van plan deze binnenkort allemaal op de
website te noemen.
Voor een aantal vacatures willen wij echter
speciale aandacht vragen.

Project Multimedia
ZPC Bubble heeft zich voorgenomen
om aantrekkelijk en professioneel over
te komen, voor zowel de leden als ook
in maatschappelijke zin. We willen
maatschappelijk opvallen (Veendam en
omstreken) en op een makkelijke
manier contact houden met de leden.
Met de digitale ontwikkelingen in deze
snelle wereld, is het voor onze
vereniging van belang in deze tijd mee
te kunnen gaan op allerlei gebied o.a.
via sociale media, internet en
smartphones/tablets.
Inmiddels maken wij zelf gebruik van
meerdere omgevingen waar wij ons
profileren: websites, Instagram,
LinkedIn, Facebook, Snapchat, Twitter,
regionale kranten en internet
nieuwspagina’s.
Wij informeren onze leden en/of ouders
van leden inmiddels via e-mail,
Facebook en Instagramberichten, als
ook WhatsApp. Over de inhoud zijn wij
zeer tevreden als bestuur, maar zijn
leden dat ook? Zijn er nog meer leden
die een bijdrage willen leveren aan
berichten via social media en hoe
stemmen we dat af binnen de
vereniging?
Het bestuur vraagt zich af of de
gebruikte multimedia kanalen
voldoende zijn of nog beter kunnen
worden gemaakt. Als voorbeelden
noemen wij een overzicht in betalingen
van contributie ed via een app, of het
kunnen doorgeven van wijzigingen in
persoonsgegevens (ander woonadres)
via de website. Er zijn tegenwoordig
allerlei mogelijkheden, maar deze zijn
niet allemaal even aantrekkelijk
vanwege kosten, of voldoen niet aan
onze eisen.

Wij als bestuur zijn verheugd dat
Marloes Wiekens dit project willen gaan
doen en zijn zeer benieuwd naar de
De technische / zwemcommissie heeft namelijk analyses. Mocht u zelf ook ideeën
per direct nieuwe leden nodig, waaronder een hebben of wilt u Marloes helpen
secretaris. Ook voor ledenwerving zijn leden
hiermee? Laat het Marloes weten.
nodig ivm een cursus die start in januari 2018.
multimedia@zpcbubble.nl
Verder zal bij de ALV in februari opnieuw een
aantal vacatures binnen het bestuur moeten
worden ingevuld. Zo is er een vacature voor
penningmeester en secretaris. Door het
bestuur wordt nog een voorstel gedaan om
deze bestuursfuncties op te knippen in minder
zware deelfuncties. Hou hiervoor de website in
de gaten.

Sponsorkliks
Velen van ons gaan dit jaar rond de
feestdagen vast weer online shoppen.
Denk dan even aan SponsorKliks.
Met SponsorKliks kunt u nu zelf een
financiële bijdrage leveren aan jouw
sponsordoel, zonder dat het u een cent
extra kost!
Reserveer een restaurant of bestel online
een pizza via o.a. Thuisbezorgd en uw
sponsordoel ontvangt geld in de clubkas.
Via de categorieën boven in het menu
kunt u tevens bij diverse webwinkels als
Wehkamp, Bol.com, Coolblue,
Booking.com, Expedia en Zalando
bestellen. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat dan ook naar uw
sponsordoel. En nogmaals, het kost u
niets extra!
Wilt u uw sponsordoel ook GRATIS
sponsoren? Zorg er dan voor dat u
voortaan uw online aankopen doet via de
SponsorKlikspagina van onze club.( Zpc
Bubble). Voor u een kleine moeite, voor
uw sponsordoel directe inkomsten. Stelt u
zich eens voor wanneer alle leden dit
zouden doen? Vertel dit daarom door aan
andere mensen die uw sponsordoel een
warm hart toedragen.
https://www.sponsorkliks.com/products/sh
ops.php?club=7843

Zwem4daagse
Rond maart 2018 willen wij opnieuw
weer de Zwem4daagse organiseren.
Hiervoor moet de zwem4daagse
commissie binnenkort bijeenkomen.
Het probleem hierbij is dat deze
commissie nog te weinig bezetting
heeft. Bij deze dus de oproep:
Wie wil zich inzetten voor een
geslaagd evenement?
Uw reactie graag naar
secretaris@zpcbubble.nl
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