NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE
NOVEMBER 2015
Het is inmiddels november, de Sint is al weer in het land en ook dit jaar gaat hij onze
zwemclub niet stilletjes voorbij. Wil je weten wanneer de Sint en zijn Pieten ons
bezoeken tijdens de training, lees dan snel verder in de nieuwsbrief. Ook staat er weer
een Nieuwjaarsfeest op de planning, dat hopelijk net zo leuk en gezellig wordt als
afgelopen jaar. Helaas is het niet alleen maar koek en ei binnen de vereniging, want het
vinden van (nieuwe) vrijwilligers bij allerhande taken is erg lastig! Ook hierover lees je
meer in deze nieuwsbrief.
Mocht u iets kwijt willen voor in de nieuwsbrief of heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u mailen naar ramonvhuizen@gmail.com.

NOODKREET!
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers zodat de kinderen de wedstrijden kunnen
blijven zwemmen. U hoeft niet elke week beschikbaar te zijn, maar 4 keer per
zwemseizoen moet toch mogelijk zijn. Het zwemseizoen loopt van half september tot en
met mei. In theorie zou u dan 1 keer in de twee maanden ingezet worden.
Wat te doen bij de wedstrijden:
-

Voorstart (speaker en kaartjes uitdelen, medailles uitreiken);
Drankjes en hapjes rondbrengen;
Bad opbouwen en na afloop afbouwen (meestal met leden en organisatie);
Ploegleider: begeleiden van de kinderen naar de voorstart/tijdens de wedstrijd;
Ploegleider: schaduwklokken;
Ploegleider: combinatie van bovenstaande;
Kaartjes lopen;
En nog heel veel meer…

Ook bij andere activiteiten van de vereniging kunnen wij uw hulp gebruiken. Informatie
kunt u krijgen van TC-leden, AC-leden en ploegleiders. Ontlast het huidige team van
vrijwilligers en meld u aan!
ONTHOUD: ZONDER VRIJWILLIGERS GEEN WEDSTRIJDEN!!!!!
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De Sint en zijn Pieten zijn weer in het land. Op dinsdagavond 1 december is
ons jaarlijkse Sinterklaasfeest vanaf 19:00 in het zwembad en de kantine.
Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig op 1 december!

De koekjesactie heeft dit jaar weer een flink bedrag opgeleverd voor onze
clubkas! In totaal is er €1179,- opgehaald en dat is een flinke opsteker met
het wegvallen van de subsidie van de gemeente. Bedankt aan alle
vrijwilligers die mee hebben geholpen.
Ook de Rabobank Clubkas Campagne heeft weer een goede opbrengst
voor Z.V. de Gooye. In totaal hebben we 142 stemmen gekregen en
daarmee het mooie bedrag van €539,27 verdiend. Iedereen heel
hartelijk dank voor het stemmen!

Er zijn drie klokkers die hun functie neerleggen met ingang van 31/12/2015.
Dit zijn Alet Elzes, Agnes Terlouw en Leo v/d Wekken. Dank jullie wel voor de
jarenlange inzet langs het bad!

Nieuw bestuurslid
Eric Wolfert is toegetreden tot het
bestuur van de zwemvereniging. Hij zal
namens de technische commissie (TC)
per direct plaats nemen in het bestuur.
We zijn echter nog steeds op zoek naar
nieuwe bestuursleden! Nieuwsgierig
naar één van de openstaande functies en
bereid om onze vereniging een handje te
helpen? Informeer er naar bij één van
onze bestuursleden.

VOG-certificaat
Beschikt u al over het VOG-certificaat? In
de vorige nieuwsbrieven bent u hier
over geïnformeerd. Nog niet
aangevraagd? Mail onze secretaris Henk
Zwanenburg. Al wel aangevraagd maar
nog geen kopie ingeleverd? Doe dit dan
ook graag bij Henk, hij bewaart deze in
de administratie.
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Voor in de agenda:


Traditiegetrouw doen enkele bikkels van Z.V. de Gooye mee met de
Nieuwjaarsduik. In Ouddorp zal de Nieuwjaarsduik op 1 januari om 14:00
starten. Doe jij dit jaar ook mee?



Het nieuwjaarsfeest zal plaatsvinden op vrijdag 8 januari 2016. Hopelijk zijn
jullie allemaal aanwezig om met zijn allen het nieuwe jaar in te luiden. Uiteraard
zullen jullie later nog een uitnodiging hiervoor ontvangen met de details.



De zwemloop zal in 2016 plaatsvinden op zaterdag 19 maart. Een mooi doel in
2016 en gelijk een motivatie om de kerstkilo’s er af te trainen ;-) Ook hier over
volgt nog bericht met details en extra informatie.

Tussenstanden competitie
De wedstrijden zijn in volle gang en zo ook de zwemcompetities.
In de Regio West Competitie staan we in poule C op de tweede plaats. Hier zijn al drie
van de vijf wedstrijden gezwommen. In de Nationale Zwemcompetitie zwemmen we in
de 2e klasse regio west en hier staan we op de 4e plaats na twee van de vijf wedstrijden.
Benieuwd naar de tussenstanden? Kijk dan op onze website www.zvdegooye.nl onder
Wedstrijden > Alle wedstrijden en klik op de links.
Uit de oude doos…
Voor de nieuwsbrief werd sinds jaar en dag ons clubblad ‘De Druppel’ gemaakt. Gelukkig
zijn hier nog veel foto’s van bewaard gebleven en het kan natuurlijk nooit kwaad om wat
oude foto’s op te rakelen en te publiceren van (oud-)zwemmers, (oud-)bestuursleden en
trainer(s).

Verjaardagskaarten
Brigitte en Esmee van Reede zijn op zoek naar een
vervanger voor de verjaardagskaarten. Lijkt dit je leuk
om te verzorgen voor de zwemclub of wil je meer
informatie, stuur dan een mail naar Brigitte
(famvreede@chello.nl).

Binky heeft een grote mond
In de training en tijdens wedstrijden kan het
voorkomen dat er dingen gebeuren waar je het
niet mee eens bent of die jij niet fijn vindt.
Bijvoorbeeld een teamgenoot zwemt per ongeluk
tegen je aan of hij gooit bij waterpolo de bal niet
goed naar je. Dat betekent niet dat je dan meteen
moet gaan schreeuwen of schelden. Als we iets
niet leuk vinden, zeggen we dat op een normale
manier tegen elkaar. Daarbij praten we met
elkaar en niet over elkaar.
Wees geen Binky en vloek of scheld niet.

Actie C-diploma
Onze zwemclub staat altijd open voor nieuwe leden.
Ben of ken jij iemand die momenteel bezig is met het
behalen van het C-diploma? Nodig hem of haar dan
uit om een maand gratis proef te komen zwemmen
bij Z.V. de Gooye. Je kunt dan op de dinsdag- en
donderdagavonden meezwemmen met de trainingen.
De flyer is te vinden op de website onder ‘Meest
recente berichten’.

