Nieuwsbrief ZPC Bubble
Nieuwe leden sinds jul 2018:

Woord van de Voorzitter
Gelukkig, gezond en sportief 2019 gewenst namens het bestuur. Wat kunnen wij
terugkijken op een fantastisch mooi zwemjaar 2018!
Het afgelopen jaar hebben wij ons eerste Super Bubble Zwemfestijn en tweede
Zwem4daagse gehouden. Ook was het 43e Zechstein Zwemtoernooi zeer geslaagd met
een TWEEDE plaats! Een eervolle vermelding kreeg Lucas Ridderbos die met zijn 10 jaren
als toernooivoorzitter flink in het zonnetje werd gezet, oa door technisch directeur KNZB
Andre Cats. Op dit toernooi hebben de wedstrijdzwemmers ook de nieuwe (erg mooie)
clubkleding mogen ontvangen!
Aan topprestaties van onze zwemmers ontbreekt het ook niet, deelnames aan oa NJJK’s
en ONK’s, regionale en jaargangfinale minioren, regionale A en B zomer- en winterkampioenschappen junioren en jeugd, minioren-junioren wedstrijden, 25m en 50m
finales, regio sprint kampioenschappen en kerstestafettes. Bubble was erbij! We werden
winnaar van het Paragon toernooi, behaalden een 2e plaats 50m finale en we staan 2e
in de landelijks C-klasse (tussenstand seizoen 2018-2019) van de verenigingscompetitie.
Ook PR’s vlogen ons om de oren en er werden meerdere clubrecords gebroken.
Daarnaast werden opnieuw weer verschillende zwemvaardigheidsdiploma’s uitgereikt.
Iedere zwemmer kan hier trots op zijn. Bij al deze mooie resultaten is natuurlijk de inzet
van onze trainers en hulpouders bij de trainingen van onschatbare waarde. Dankzij hen
kan er goed en met veel plezier getraind worden.
Met een strategisch plan heeft het bestuur voor de vereniging een mooie koers kunnen
zetten naar een nog beter draaiende vereniging. Stapsgewijs proberen we zo steeds
meer zaken binnen de vereniging te verbeteren. De AVG privacy wetgeving binnen de
vereniging is goed geregeld. Het aantal leden is met 20% gegroeid. Sponsoracties van
Poeisz en AH leverden onze club mooie sponsorbedragen. En dankzij onze sponsoren
van het unieke Zechstein Zwemtoernooi kan dit evenement in deze vorm blijven
doorgaan. Verder deden wij mij aan het Sportstimuleringsproject ‘Kies je Sport’ en het
talent ontwikkelingsplan van de Winkler Prins.
Tot slot wil ik even stilstaan bij al onze vrijwilligers binnen de vereniging. Immers zonder
hen, geen vereniging. Elke keer weer ben ik onder de indruk van de inzet van iedereen.
Denk onder andere maar eens aan de inzet van ploegleiders en jury/tijdwaarnemers of
vrijwilligers in de commissies die de activiteiten binnen de vereniging mogelijk maken.
Hartelijk dank namens het bestuur en veel leesplezier met de eerste nieuwsbrief in 2019.
Sportieve groet, Bert Speijer

Selectie:
Eline Haan
Lyanne Pathuis
Recreant:
Nathalie Sleutel
Ilse Boer
Lana Nieland
Zwemvaardigheid:
Ruben Wiersma
Manou Dikkema
Rheia van der Laan
Trimgroep
Ria Nap
Bart Pot

Allemaal van harte welkom
bij onze club!

Goed doel?
Als bestuur lijkt het ons leuk om te
proberen om de oude sportkleding in te
zamelen ten behoeve van een goed
doel. Wij hebben hiervoor suggesties
nodig. Het lijkt ons geweldig als deze
suggesties vanuit de leden komen.
Dus lijkt je een bepaald doel geschikt of
ken je een stichting die hierin kan
bijdragen, laat het ons dan weten.
secretaris@zpcbubble.nl

Opknapbeurt
clubgebouw
Nu de elektriciteit van het clubgebouw
en ook het water opnieuw worden
aangesloten, kan er begonnen worden
aan het verder opknappen. Het plan is
om dit komend voorjaar met een grote
groep vrijwilligers te gaan doen. We
horen graag wie er bereidt zijn om mee
te helpen? Er moet oa. worden
geschilderd, getimmerd en
schoongemaakt worden.
Opgave kan bij Ron de Boer, secretaris
Stichting Zwemsport Veendam
secretariszwemsport@zpcbubble.nl
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NK’s
Aan het einde van 2018 mochten er
een tweetal zwemsters van onze
vereniging hun prestaties tonen op een
NK. Op het NJJK korte baan van 13/1215/12 mocht Sterre-Marit Drok haar
snelheid tonen op de 100m en 800m
vrije slag, 200m en 400m wisselslag. Op
de Open NK korte baan van 21/1223/12 kwam Renate Hemmes uit op de
50m en 100m schoolslag. Super dat zij
dit hebben mogen doen. Voor Renate
een bijzonder moment, want hiermee
sloot zij haar indrukwekkende zwem
carrière af .

Zechstein Zwemtoernooi
2018
Nog een keer genieten! Tweede plek,

Het bestuur wil 12 februari 2019 de
Algemene Leden Vergadering
houden van 19.00-21.00 uur. Wij
hopen op een grote opkomst.
Belangrijke jaarlijkse onderwerpen zijn
vaststelling contributie, invulling
belangrijke vacatures en begroting.
Tevens is het plan de leden te
informeren over stand van zaken
binnen de vereniging.

Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG)

Persoonlijk verslag NJJK
korte baan
Op donderdag 13 december vertrok ik
met mijn moeder naar Eindhoven.
Daar mocht ik ’s middags direct aan
de start met de 800 m vrij. Het was
heel spannend want ik lag de hele
race gelijk met de baan naast mij. Ik
heb 09.43.38 gezwommen, een PR van
10 seconden. Vrijdag heb ik de 200
wissel gezwommen in 02.35.56, helaas
geen PR. Zondag had ik de 400 wissel
en de 100 vrij, daar zat maar een
halfuurtje tussen. Op de 400 wissel heb
ik 05.27.64 met een PR van 1 seconde.
De 100 vrij ging super goed ik heb
01.01.42 en een kleine halve seconde
PR. De 100 vrij vond ik toch wel het
leukste van het weekend. Bedankt,
iedereen die mij heeft geholpen!!
Sterre-Marit Drok

Op het podium onze nieuwe clubkleding!

Wist u dat?

Nieuw organisatiemodel

ZPC Bubble tijdens de minioren
clubmeet te Beilen op 11 november
als Circus Bubble meedeed?

In de vorige nieuwsbrief kon er
gelezen worden dat een nieuwe
organisatiemodel komt. Deze zal
worden gepresenteerd op de
volgende Algemene
Ledenvergadering.

Een VOG is een verklaring die aantoont
dat het gedrag in het verleden geen
bezwaar vormt voor het vervullen van
een taak of functie. Wij vinden dat
binnen onze vereniging een VOG
nodig is wanneer je vrijwilligerswerk
doet met kinderen of een functie
vervult waarin met vertrouwelijke
gegevens wordt omgegaan of geld of
goederen ten behoeve van de
vereniging.
Binnen de vereniging worden
geleidelijk voor alle trainers, hulpouders
bij trainingen, jury, tijdwaarnemers,
ploegleiders, commissieleden en
bestuur verklaringen omtrent gedrag
aangevraagd.
Wanneer u gevraagd wordt om mee
te werken met de aanvraag voor uw
VOG, dan weet u waarom. Bij vragen
kan altijd contact opgenomen worden
met het bestuur.

Poeisz Jeugd Sponsoractie

https://www.instagram.com/zpc_bubble/
https://www.facebook.com/ZPCBubble/

Aankondiging ALV 2019

Van februari tot in april 2019 doen wij
opnieuw mee met de Sponsoractie.
Vorige editie was erg succesvol en
leverde een mooi sponsorbedrag op.
Uiteraard hopen wij dit jaar het bedrag
te kunnen overtreffen en rekenen op
jullie medewerking.
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Inleveren van kopie of origineel kan bij
de secretaris Jessica de Vries.

AH Sponsoractie
Met elkaar hebben wij een mooi
sponsorbedrag verzamelt bij onze
deelname aan het AH Sponsoractie.
We kregen een mooie cheque van
€395,95. Dit geld gaat geïnvesteerd
worden in materiaal tbv trainingen.

