NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE
OKTOBER 2016
Het eind van het jaar komt langzaamaan in zicht. Deze nieuwsbrief staat daarom voor een deel al
in het teken van de activiteiten die we in het laatste deel van 2016 organiseren. Daarnaast kijken
we ook terug op de eerste maanden van het nieuwe seizoen. De resultaten van zowel in als
buiten het bad staan hierin centraal. Met de Koekjesactie en de Rabobank Clubkas Campagne
zijn zeer mooie opbrengsten behaald. Je leest er alles over 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.

Mooie opbrengst Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Het Haringvliet heeft ook dit jaar de Clubkas Campagne ingezet als dé
manier voor verenigingen om geld in te zamelen voor hun clubkas. Ook ZV de
Gooye heeft meegedaan en we hebben het mooie bedrag opgehaald van €599,65!
Bedankt aan iedereen die gestemd heeft op ZV de Gooye. We zijn hier erg blij mee!

Koekjesactie: 70 dozen speculaasjes verkocht!
Woensdag 5 oktober is de jaarlijkse Koekjesactie gehouden. In totaal
zijn er maar liefst 70 dozen met speculaasjes verkocht. De actie heeft
hierdoor €1.380,- opgebracht. Een zeer mooi resultaat! Alle vrijwilligers
die hebben geholpen om ook dit jaar de Koekjesactie weer tot een
succes te maken: bedankt!

Sinterklaasactiviteit – save the date
Hou 1 december vrij in de agenda! Op deze donderdagavond organiseren we
een Sinterklaasactiviteit in een nieuw jasje. Uiteraard zijn alle leden
welkom! Meer info volgt.

Te huur: Sinterklaaspak en Pietenpakken
Ben jij op zoek naar een Sinterklaaspak of Pietenpakken? Zoek dan niet
verder! ZV de Gooye verhuurt deze pakken vanaf nu. Voor vragen of meer
informatie kun je contact opnemen met Lidy Mol via telefoonnummer
06-25183707
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Centrale trainingsavond minioren
Op vrijdag 7 oktober hebben onze minioren een
centrale trainingsavond gehad in ons eigen bad.
Tijdens deze avond was er een speciale training
voor de jongste zwemmers samen met de
zwemmers van de Schotejil en de Stelle. Aan de
badrand stonden dan ook trainers van alle drie de
verenigingen. Tot nu toe is de samenwerking een
succes. In het Swimkick Minioren Circuit
zwemmen de drie verenigingen samen als één
ploeg in een startgemeenschap. Het is heel leuk om
de kinderen zo samen in actie te zien en we hopen
dan ook op een positief vervolg.

Tussenstanden competities
Regio West Competitie

Nationale Zwemcompetitie

In de Regio West Competitie zwemmen we
na de promotie van vorig seizoen in de Bcompetitie. En dat is helaas terug te zien in
de tussenstand. Van de 8 verenigingen in de
B-competitie staan we na één ronde op de 8e
plaats. Een resultaat waar dit seizoen zeer
waarschijnlijk geen verandering in komt.
Niet getreurd: het is ook wel eens goed om
op dit niveau te zwemmen en te zien dat er
heel wat trainingsarbeid voor nodig is om
op dit niveau mee te kunnen komen.

In de Nationale Zwemcompetitie zwemmen
we net als vorig seizoen in de 2e klasse. Hier
staan we na de eerste ronde op een 4e plaats
van de 7e deelnemende teams. Tussen de
nummer 3 en 6 in het klassement zit nog
geen 20 seconden verschil, dus dit belooft
een zeer spannende competitie te worden.
We hebben dan ook alle zwemmers hard
nodig in de competities en rekenen op jullie
deelname aan de wedstrijden!
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Recreantenbaan in de A-ploeg
Wie geregeld te vinden is op de trainingsavonden heeft het ongetwijfeld al gezien: in de A-ploeg
is een wijziging in de baanindeling gemaakt. Baan 4 wordt nu bezet door de recreanten. Zo
zwemmen de wedstrijdzwemmers nu dus in drie banen naast elkaar.

Nieuw lidmaatschap: 25 euro lid
Binnen de huidige lidmaatschapsvormen komt met ingang van 1
januari een nieuwe variant, genaamd het 25-euro lidmaatschap.
Dit lidmaatschap is speciaal bedoeld voor zwemmers die buiten
het eiland wonen en daarom niet of nauwelijks aanwezig
kunnen zijn op de trainingen. De kosten zijn, niet geheel
verrassend, 25 euro per kalenderjaar. Dit lidmaatschap is
exclusief startvergunning, dus mocht je ook nog gewoon
wedstrijden willen zwemmen kun je deze contributie uitbreiden
met éénmalige betaling van een startvergunning à 36 euro.
We vinden het als zwemvereniging namelijk belangrijk om leden
zo lang mogelijk aan boord te houden en niet direct te verliezen wanneer zij gaan studeren. Wij
hopen dan ook de drempel om toch lid te blijven laag te houden. Ben je geïnteresseerd in een 25euro lidmaatschap of heb je nog vragen, mail dan naar Ramon van Huizen
(ramonvhuizen@gmail.com).

SponsorKliks

Sprintwedstrijden 2017

Dankzij SponsorKliks hebben we al ruim
135 euro opgehaald voor de clubkas. Deze
actie loopt gewoon door, dus vergeet niet
om SponsorKliks aan te klikken bij je online
aankopen! De button vind je op onze
website en onze Facebook-pagina.

Ondanks dat het misschien nog ver weg lijkt
staan de Sprintwedstrijden al om de hoek.
Op dinsdag 10 en donderdag 12 januari
2017 worden, onder voorbehoud, de
jaarlijks Sprintwedstrijden weer
gezwommen. Hou deze data dus vrij in de
agenda en doe mee om je te meten met al je
clubgenoten! Op de eerste avond staan de
vlinder- en rugslag op het programma. Op
de tweede avond zwemmen we schoolslag
en borstcrawl.
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Gift Jago-fonds
Het Jago-fonds steunt onze zwemvereniging met een mooie gift. We
ontvangen zoomers en snorkels die we kunnen inzetten tijdens de
trainingen. Zoomers zijn korte flippers die minder belastend zijn voor de
spieren tijdens het zwemmen. De snorkels die we ontvangen zijn bedoeld
om de positie in het water goed te kunnen oefenen tijdens het zwemmen.
We hopen binnenkort gebruik te kunnen maken van onze nieuwe
trainingshulpmiddelen en bedanken hierbij het Jago-fonds.

Clubkleding in de uitverkoop
De voorraad clubkleding is behoorlijk groot. Als vereniging bieden wij daarom nu deze polo’s en
broekjes aan met korting voor onze leden. Een losse polo of los broekje kost nu 7,50 euro.
Een set (polo + broekje) kost nu 15 euro. Bij interesse of vragen kun je mailen naar
ramonvhuizen@gmail.com.
Zie onderstaand overzicht voor de voorraad:
ZV de Gooye polo

ZV de Gooye broekje

Maat S
Maat M
Maat L
Maat XL

Maat M
Maat XL
Maat XXL

3x
3x
17x
19x

13x
17x
4x

Iedere bezoeker wil gewoon onbezorgd kunnen zwemmen zonder zich zorgen te hoeven maken
dat spullen worden gestolen. Wees geen Binky en steel geen spullen van een ander.

~ Binky is een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en dient ter bevordering van
respect, sportiviteit, veiligheid en plezier binnen het zwemmen ~

