NIEUWSBRIEF ZV DE GOOYE
APRIL 2015
Het zwemseizoen loopt al bijna weer op zijn einde. Met het maken van deze nieuwsbrief
staan er nog enkele wedstrijden voor de deur, maar gelukkig ook nog tal van
activiteiten! De trainingen lopen nog door tot de zomervakantie, dus hopelijk zien we
jullie allemaal nog in of rondom het bad!
Dit is de derde nieuwsbrief van het seizoen 2014/2015. Hierin komt eerst een stukje van
het dagelijks bestuur aan bod. Verder wordt de nieuwsbrief gesierd door het
Zwemkamp, aankomende activiteiten en nieuwtjes over onze zwemclub!
Mocht u iets kwijt willen voor in de nieuwsbrief of heeft u vragen of opmerkingen dan
kunt u mailen naar ramonvhuizen@gmail.com.
Van het dagelijks bestuur
De gemeente verlaagt dit jaar opnieuw het subsidiebedrag met € 863,00 voor ons.
Het bestuur van ZV de Gooye ziet zich daarom genoodzaakt om helaas opnieuw de
contributie te verhogen. Met toestemming van de leden op de algemene
ledenvergadering is besloten om de contributie met ingang van 01 mei 2015 te
verhogen. De nieuwe contributiebedragen kunt u vinden op onze website, onder
algemene informatie > lidmaatschap.
Op de algemene ledenvergadering waren er vragen over de kosten van het lidmaatschap
bij de KNZB van vrijwilligers van onze vereniging. Het bestuur en de officials zijn ook lid
van de KNZB anders mogen zij niet functioneren in hun taak. Op de algemene
ledenvergadering werd voorgesteld dat de vrijwilligers zelf de lidmaatschapskosten
gaan betalen. De kosten van het lidmaatschap van deze vrijwilligers worden door de
vereniging betaald. De kosten die de KNZB per vrijwilliger in rekening brengt zijn
€18,00.
Het bestuur geeft als antwoord dat de lidmaatschapskosten van een vrijwilliger door de
zwemvereniging betaald blijven worden. Een vereniging kan niet draaien zonder
vrijwilligers en het minste wat we kunnen doen voor de vrijwilligers is de
lidmaatschapskosten betalen.
De vereniging is alle vrijwilligers dankbaar voor zijn/haar inzet die ieder op zijn manier
doet voor de vereniging.
De vereniging laat iedere vrijwilliger vrij in zijn/haar beslissing of hij/zij de
lidmaatschapskosten van de KNZB aan ZV de Gooye wil betalen.

Van de secretaris
Aanvragen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
De procedure om een VOG aan te vragen wordt binnenkort een stuk eenvoudiger en
gratis voor een ieder die deze verklaring nodig heeft. Onze vereniging is aangemeld bij
het nieuwe systeem van het Ministerie van Justitie.
Wie moet over een VOG beschikken?
Iedereen die met kinderen werkt! Het maakt dus niet uit of het activiteiten zijn waar de
ouders wel of niet aanwezig zijn. Ook al is het eenmalig!
Hoe lang is een VOG geldig?
Twee jaar! Dus als je bestaande VOG is verlopen een nieuwe aanvragen!
Wie hoeft geen VOG aan te vragen?
Alle vrijwilligers die nooit met kinderen werken en diegenen die nog over een geldige
VOG beschikken.
Hoe werkt de procedure?
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.
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.
LET OP!
Onze aanmeldprocedure bij het Ministerie van Justitie loopt nog! Iedereen zal bericht
ontvangen als de aanmelding definitief is!

GEEN TRAINEN OP DE VOLGENDE DAGEN:





Maandag 27 april
Dinsdag 05 mei
Donderdag 14 mei
Maandag 25 mei

Koningsdag
Nationale Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag

Opgeven voor het zwemkamp kan nog tot 01 mei, dus wees er snel bij!

Competities
De eindstand in de Nationale
Zwemcompetitie is bekend. In de 1e
klasse Regio West zijn we als 9e van de
10 teams geëindigd. Dit betekent dat we
helaas gedegradeerd zijn naar de 2e
klasse. Landelijk gezien zijn we als 61e
van de 71 teams geëindigd.

De Regio West Competitie is nog niet
afgelopen, maar eigenlijk is de eindstand
hier al bekend voor ons. In poule C staan
we op de 5e plek van de 7 deelnemende
teams na vier wedstrijden. Het laatste
deel zwemmen we zaterdag 25 april in
Alblasserdam.

Zwemloop
Na het succes van vorig jaar komt ook dit jaar de zwemloop weer terug.
Doe mee met de 13de editie van zwemloop Dirksland! Deze editie is het weer een
eenmalige wedstrijd en wel op zaterdag 20 juni. Er zal weer een halve afstand zijn voor
deelnemers tot en met 15 jaar. De hele afstand is voor alle leeftijden.
Categorieën:
500m/5km heren
500m/5km dames
500m/5km duo’s
250m/2,5km jongens
250m/2,5km meisjes
250m/2,5km duo’s

Tijden:
07.15 uur sportcomplex open
07.35 uur start 1ste serie hele afstand
07.50 uur start 2de serie hele afstand
08.00 uur start halve afstand
08.45 uur prijsuitreiking
Deelnemers uiterlijk 15 minuten voor
start aanwezig.

Het inschrijfgeld bedraagt €3,- per persoon, te voldoen voor de start op de dag van
deelname. Inschrijving is mogelijk tot vrijdag 19 juni 12.00 uur via
zwemloopdirksland@gmail.com.
Vermeld je naam (en evt. naam van je duopartner) en daarbij de geschatte zwem- en
looptijd.

Zwem4Daagse

Startgemeenschap MGO is uitgebreid!

Van 13 tot en met 17 april was er weer
de jaarlijkse Zwem4Daagse. Dit jaar
waren er 58 deelnemers bij onze
Zwem4Daagse in Dirksland. Bedankt
aan alle vrijwilligers die weer hebben
geholpen om de Zwem4Daagse in goede
banen te leiden!

De startgemeenschap MGO (Masters
Goeree-Overflakkee) is uitgebreid. Ook
de Stelle uit Stellendam is nu officieel bij
ons aangesloten. Zwemmers van 20 jaar
of ouder met een startvergunning van
onze vereniging, de Schotejil of de Stelle
kunnen gezamenlijk uitkomen voor MGO
op Masterswedstrijden. In mei zal Kees
Akershoek voor het eerst zwemmen
namens MGO tijden het ONK Masters
Lange Baan in Eindhoven. Succes!

Clubkleding
Karinda Bechtum heeft vele jaren het beheer van de clubkleding gedaan per 01 april
2015 is zij in goed overleg met het bestuur hier mee gestopt. Karinda, namens het
bestuur van harte bedankt voor je inzet al die jaren.
Op de algemene ledenvergadering heeft Petra Verweij
(moeder van Damian en Quinty Bo) aangegeven dat zij
vanaf 01 april 2015 het beheer van de clubkleding wil
doen. Petra, succes met deze taak namens het bestuur.
Activiteitencommissie
Brigit van Reede neemt de taken over van Annette v/d Doel
in de activiteitencommissie. Annette, hartelijk dank voor je
inzet. We zijn zeer blij te kunnen melden dat er dus een
opvolgster is voor Annette. Brigit, veel succes en plezier
met deze werkzaamheden.
Officialzaken
Voor de officialzaken heeft zich een opvolgster gemeld voor Carla. Carla, hartelijk dank
voor je jarenlange inzet. Lidy Mol, de moeder van Stijn, regelt met ingang van volgend
seizoen alle officialzaken. Lidy is al ingewerkt door Carla en heeft alvast een voorproefje
met het regelen van de officials voor de Clubkampioenschappen. Heel veel succes en
plezier Lidy.
Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Het Haringvliet gaat dit jaar de Rabobank Clubkas Campagne breed inzetten
als dé manier voor vereniging en stichtingen om geld in te zamelen voor hun clubkas.
Deze clubkasactie vervangt de jaarlijkse fietsdag. Zowel Rabobank Goeree-Overflakkee
als Rabobank Hoeksche Waard organiseerde in het verleden een jaarlijkse fietsdag
waarmee clubs in het werkgebied geld voor hun clubkas konden verdienen. Omdat het
aantal fietsers bij de Rabobank Fietsdag al een aantal jaar terugloopt, wordt deze nu
vervangen door de Rabobank Clubkas Campagne. Er is dus geen Rabobank Fietsdag!

Voor in de agenda






De clubkampioenschappen zijn op donderdag 28 mei en donderdag 4 juni;
De prijsuitreiking is op 13 juni tijdens de afsluitende BBQ van het zwemkamp;
De laatste trainingsavond van dit seizoen is op vrijdag 3 juli;
De eerste trainingsavond van het nieuwe seizoen is op maandag 24 augustus;
De jaarlijkse koekjesactie vindt plaats op woensdag 9 september.

Over de komende activiteiten zullen jullie nog verder geïnformeerd worden per mail.

