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Nieuwe leden:
Selectie
Tom Mulder
Recreanten:
Megan Smit
Ryan Smit
Bryan Aalderink

Oktober 2017
Na een vliegende start met nagenoeg
ieder weekend zwemwedstrijden en de 4
Mijl, zijn ook de eerste polo wedstrijden
geweest en gaan we in galop af op het
Zechtstein Zwemtoernooi. Hoog tijd voor
berichtenbrief.

Nieuwe Trainers
Marloes Wiekens en Francesca den Dekker
hebben al voor de vakantie vol enthousiasme
het programma voor de zwemvaardigheid
overgenomen en in de zomervakantie verder
uitgewerkt tot een zwemplan. Heel veel
plezier en succes dames!

Geboorte
De familie Roosjen heeft er vlak voor de
vakantie een broertje bij gekregen: Mees
Van harte gefeliciteerd!

Commissies
De diverse commissies zijn al vroeg
gestart om in eerste instantie het Zechstein
zwemtoernooi goed te laten verlopen en
hopelijk daarna ook verschillende
belangrijke onderdelen nieuw leven in te
blazen of op een andere manier op te
pakken. Het organogram staat op de site.
Deze bijgewerkte versie sturen we nu ook
als bijlage mee. Hierop staan ook een
aantal (verbeter)projecten, deze zijn
tijdelijke opdrachten vanuit bestuur,
bedoelt voor verdere verbetering van
allerlei zaken binnen de vereniging. Het
voordeel hiervan is dat dit niet vastgelegd
hoeft te worden binnen statuten oid.
Ook kan het snelle oplossingen geven en
worden hierdoor hopelijk nog meer leden
en/of ouders van leden betrokken in het
vrijwilligerswerk.
Mocht je een taak missen of je op willen
geven -er zijn nog vacatures-, neem dan
contact op met één van de bestuursleden.
We willen nogmaals benadrukken dat
iedere hulp zeer wordt gewaardeerd en
nodig blijft. Zo kunnen wij bouwen naar
een gezonde en sterke vereniging waar
iedereen met plezier kan sporten.
In de komende nieuwsbrieven proberen we
een commissie of projectgroep eruit te
lichten, als eerste het project Multimedia.

Zwemvaardigheid
Jeffrey Dijkhuizen
Esra Narman
Jasmien Drozola
Trimzwemmen
Evelien Ploeger
Selectie

Agenda:
20-22 oktober – Zechstein
Zwemtoernooi
28 oktober Spooktocht

Copy:
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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Vraag!

Overleden
Bert Reinders (Lambertus Cornelius)
Een ere-lid in memoriam

Heb je een vraag ? Vraag!
Loopt iets niet naar verwachting of
tevredenheid? Ga in overleg helpen dit
snel praktisch op te lossen. Lukt het
niet: meld het a.u.b. via de mensen die
er iets mee kunnen doen! Zie hiervoor
bijvoorbeeld het organogram. Wijzen of
mopperen en roddelen is niet meer van
deze tijd: we willen met respect elkaar
versterken. Met de juiste kwaliteiten op
de juiste plek kunnen we alles en willen
wij als bestuur op alle vlakken
ondersteuning kunnen bieden. Zo
blijven we samen bouwen aan onze
fijne vereniging! Ja, toch?!

Bijzonderheden trainingen
De volgende trainingen gaan niet door:
Vrijdag 20 oktober ivm opbouw
Zechstein Zwemtoernooi
Zaterdag 21 en zondag 22 oktober
ivm Zechstein Zwemtoernooi

Contributie
In de Algemene Ledenvergadering van 20 juli
j.l. is besloten om de jaarlijkse bondscontributie
uit de maandelijkse incasso te halen. Dit omdat
bij instroom en opzegging toch een heel
jaartarief aan bondscontributie door Bubble
moet worden afgedragen. Dit kan een vrij zware
wissel zijn voor de overige leden. Om deze
ongewenste situatie (bij veel mutaties lopen de
bedragen jaarlijks immers flink op) te
voorkomen gaat met ingang van 2018 in
februari een aparte nota van deze
bondscontributie worden opgezet. Om een
indruk te geven van waarschijnlijk de hoogte
van het bedrag hieronder de bedragen van dit
jaar.
De tarieven bondscontributie van 2017 zijn:
Geboren in 2005 of later met startvergunning:
€ 19,25
Geboren in 2004 of eerder met startvergunning:
€ 51,45
Leden zonder startvergunning (trim,recreant)
€ 17,70
Mocht dit tot problemen leiden bij de incasso,
neem dan contact op met een van de
bestuursleden, dan zal naar een passende
oplossing worden gezocht.

Herfstvakantie:
Di 24 oktober recreanten training
NB trimmers 21-22 uur is nog
onbekend
wo 25 oktober
selectie
do 26 oktober
selectie
vr 27 oktober
recreanten en selectie
za 28 oktober
zwemvaardigheid
zo 29 oktober
zondagochtend training

Geboren 03-03-1921 – overleden op 17-072017
Bert behaalde zijn zwemdiploma in 1934,
toen nog uitgereikt door een plaatselijke
stichting. Al voor de oorlog was Bert als
zwemmer en poloër actief, in 1961 als
penningmeester en van 1963 t/m 1966 als
voorzitter van Bubble.
Hij speelde in de jaren ‘40 mee in de door
Bubble opgevoerde revue’s in Veenlust. O.a.
voor het tweede lustrum om de clubkas op
peil te houden.
In 1950 ging hij ook mee naar Micheville in
Frankrijk voor zwemwedstrijden. De Bubble
zwemmers kregen bij de grens moeilijkheden.
Men vertrouwde de Hollanders niet. Een
omstander wist van de wedstrijd en
uiteindelijk konden ze wel doorreizen.
Aan de familie zijn de condoleances
overgebracht.

Sponsorkliks
We doen mee aan de actie Sponsorkliks!
Makkelijk sparen voor onze club!
Voor je op het internet iets gaat
bestellen….klik eerst maar naar
Sponsorkliks….

Geslaagd
Renate Hemmes is geslaagd voor de
opleiding trainer 2. Gefeliciteerd!

Zwemdepots
De zwemdepots worden momenteel
overgenomen door Margreet Schipper.
Contact kan worden opgenomen via
depot@zpcbubble.nl
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