NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE
AUGUSTUS 2015
De zomervakantie is voorbij gevlogen, maar niet getreurd: het zwemseizoen gaat nu
weer beginnen! Hopelijk zien we jullie vanaf maandag 24 augustus (A-ploeg) of
dinsdag 25 augustus (B-ploeg) vol enthousiasme in het bad. Ook dit jaar staan er weer
genoeg wedstrijden op de planning, dus een goede reden om gemotiveerd aanwezig te
zijn op de trainingen. Alle wedstrijden zijn terug te vinden in de Wedstrijdkalender en
komen ook op onze website.
Mocht u iets kwijt willen voor in de nieuwsbrief of heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u mailen naar ramonvhuizen@gmail.com.

Van de secretaris
In de vorige nieuwsbrief stond een bericht over het aanvragen van de VOG (Verklaring
Omtrent Gedrag). Iedereen die met kinderen werkt, ook al is het maar eenmalig, dient
hierover te beschikken. Het aanvragen hiervan is nu eenvoudig mogelijk via
onderstaande stappen:
1. Om via het nieuwe systeem een VOG aan te vragen hebben wij van de vrijwilliger
voorletters plus achternaam, het emailadres en de geboortenaam nodig.
Het secretariaat meldt dit aan bij het Ministerie van Justitie. De aanvrager
(vrijwilliger) krijgt via zijn/ haar email adres een link en kan de procedure
afronden;
2. Voor het invullen van zijn of haar deel van de aanvraag moet de vrijwilliger
beschikken over een internetaansluiting, emailadres en DigiD met geldig
wachtwoord.
Heb je nog geen DigiD? Lees dan hoe je deze kan aanvragen:
www.gratisvog.nl/procedure/digid-voor-vrijwilligers
3. Het adres van de vrijwilliger mag in de Gemeentelijk Basisadministratie (GAB)
niet in onderzoek zijn;
4. Indien een vrijwilliger niet voldoet aan deze voorwaarde, dan kan alleen de
aanvraag via de gemeente gedaan worden en wordt de VOG niet gratis verstrekt;
5. De vrijwilliger krijgt via de mail een berichtje dat de VOG klaar staat. Met de
DigiD code kan je inloggen en de aanvraag afronden.
Het secretariaat ontvangt na afloop graag een kopie van de
VOG voor haar administratie.
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Subsidie 2016
Op 2 juli heeft een afvaardiging van het
bestuur de infoavond bijgewoond van de
gemeente m.b.t. de nieuwe
subsidieregelingen, namelijk de
kernsubsidie leefbaarheid en vitaliteit
en de projectsubsidie Sport, Cultuur en
Preventie. De gebruikelijke jaarlijkse
subsidie komt dan te vervallen!
Onze vereniging kan tweemaal per jaar
een zogenaamde projectsubsidie
aanvragen, voor 31 maart en 30
september. De invulling hiervan wordt
besproken in de eerstvolgende
vergadering besproken.

Koekjesactie
Op maandag 9 september vindt onze
jaarlijkse koekjesactie plaats. Uiteraard
zijn we nog op zoek naar kinderen die de
koekjes willen verkopen en ook ouders
die mee willen rijden met de auto.
Op de avond van 9 september dient
iedereen die meegaat zich om 18:00 te
melden bij het zwembad. Wil je
meehelpen/rijden dan graag aanmelden
via famvreede@chello.nl of tel: 651961.

Zwemmen
Zwemmen is goed, zwemmen is fijn.
Wat zou het toch leuk wezen als het op
de trainingsavonden wat drukker zou zijn.
De trainers komen vrijwillig,
en met weinig opkomst is dit wel grillig.
Ze doen hun best zodat jullie kunnen trainen,
Zoals het leren van de kneepjes en de techniek,
van de armen en de benen.
Dus beste zwemmers laat je zien!
Op de volgende trainingsavond misschien?
De training is bedoeld om te luisteren
te kijken en door te zwemmen.
Zonder dat een ander gehinderd wordt en af moet remmen.
Kletsen en de handstand horen niet bij de training.
Daarover is vast een verschil van mening.
Vrijwilliger zijn is een vak apart.
Maar ze doen dit voor een ander met heel hun hart.
Dus beste zwemmers laat je techniek en je gezicht
eens wat vaker zien!
Dan vormen we samen een geweldig team.
Het spreekt een trainer vast wel aan,
als jullie moe en voldaan van het trainen naar huis gaan.
Dat betekent dat hij zijn best weer voor jullie heeft gedaan.

Geschreven door: Renate
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Stem op onze club bij de Rabobank Clubkas Campagne!
Rabobank Het Haringvliet gaat dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne inzetten als dé
manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook onze
club doet mee aan de clubkasactie van de Rabobank. Help jij onze clubkas aan te vullen?
Ben jij klant bij en ook lid van Rabobank Het Haringvliet? Stem dan tussen 1 en 30
september op onze club en steun daarmee onze clubkas! Elk lid
mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op
dezelfde club. Hoe meer leden van de bank op onze club
stemmen, hoe hoger het bedrag dat de Rabobank dit najaar op
onze rekening stort. Als lid van Rabobank Het Haringvliet krijg je
rond 1 september een stemcode toegestuurd. Hiermee kun je op
onze club stemmen via www.rabobank.nl/hhv.
Stem op Z.V. de Gooye in september!

Leuker en beter trainen B-ploeg in het nieuwe seizoen
De trainers zijn bij elkaar gekomen om te overleggen over het nieuwe seizoen.
Wij hebben zin in het volgende seizoen, jullie ook?
We gaan leuker en beter trainen. In een periode van drie weken behandelen we
een wedstrijdslag.
De techniek, keerpunt, start en in de laatste training wordt iedere zwemmer gefilmd.
Dan komen er eerst drie periodes waarin de andere drie wedstrijdslagen onder de
aandacht komen.
Hierin worden uiteraard de andere slagen wel herhaald, maar de aandacht gaat het
meest uit naar de slag die in die periode aan bod komt.
In de volgende periode laten we de filmpjes zien, zodat je kunt zien wat goed en fout
gaat. Hiermee gaan we weer verder werken aan de techniek.
Wil je het filmpje van jezelf hebben? Neem dan een USB-stick mee, met je naam erop.
Tot ziens in het nieuwe seizoen!
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Eerste wedstrijden in het nieuwe seizoen
Vanaf september staan er direct twee wedstrijden op de planning. De uitnodiging voor
deze wedstrijden ontvangen de wedstrijdzwemmers zoals altijd weer in de mail.





19 september zwemmen we deel 1 van de driekamp met ZOB’66 uit OudBeijerland en ZPB H&L uit Barendrecht in ons eigen bad in Dirksland.
Op 26 september zwemmen we deel 1 van de Regio West Competitie. Locatie
volgt.
Op 3 oktober zwemmen we deel 1 van de Nationale Zwemcompetitie in
Sliedrecht. Dit seizoen zwemmen we met DWF uit Sliedrecht, MNC team 2 uit
Dordrecht en ZPC Numansdorp.
17 oktober is voor de jeugdzwemmers het eerste deel van de Jeugdwedstrijden
met De Stelle en De Schotejil in Stellendam.

Niels en Amanda getrouwd
In de vorige nieuwsbrief werd het al gemeld, maar op 20
augustus was het zo ver: Niels van der Wekken en Amanda
Schaaf zijn in het huwelijksbootje gestapt. Van harte
gefeliciteerd en veel geluk en liefde toegewenst!

Adverteerders
Met het vervallen van de papieren
‘’Druppel’’ hebben we inmiddels een
aantal adverteerders bereid gevonden
om hun advertentie in te zetten via de
digitale nieuwsbrief. Ook op onze
website zullen de logo’s van de
adverteerders gepresenteerd worden.

Vacature in het bestuur
In 2016 loopt de 4e termijn van 3 jaar af
dat Ad Schaaf in het bestuur zit. Na 12
jaar en het bekleden van diverse
bestuursfuncties zal hij zich niet meer
herkiesbaar stellen. Wij zijn daarom op
zoek naar een PENNINGMEESTER die
Ad kan opvolgen. Bij interesse of vragen
over de inhoud van het
penningmeesterschap kunt u contact
opnemen met Ad.

