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2015 is begonnen en dus ligt er een nieuw jaar voor ons vol kansen en uitdagingen. Namens
Z.V. de Gooye een heel sportief, gezond, gelukkig en succesvol 2015!
Deze nieuwsbrief is de tweede uitgave van het seizoen 2014/2015. Eerder waren er plannen
om nog een Druppel uit te brengen, maar het bestuur heeft besloten om vanwege financiële
redenen de Druppel te vervangen door deze nieuwsbrieven. Meer hierover in het stukje van
Henk Zwanenburg, namens het dagelijks bestuur.
Met het stoppen van de Druppel betekent het dat de redactie is komen te vervallen. De
laatste redactieleden Jordi, Jurgen en Esmee: bedankt voor jullie inzet. Ook de redactieleden
die in het verleden zich hebben ingezet voor de Druppel willen wij hartelijk danken.
Ramon van Huizen zal nu verantwoordelijk zijn voor de nieuwsbrieven.
Mocht u iets kwijt willen voor in de nieuwsbrief of heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u
mailen naar ramonvhuizen@gmail.com.

Resultaat van de klokkerscursus: zeven nieuwe officials!
Op zaterdag 29 november hebben zes
cursisten van ZV de Gooye examen gedaan
voor Tijdwaarnemer/Keerpuntcommissaris. In
totaal waren er zeven vertegenwoordigers
namens onze zwemclub op de
cursusavonden, maar Brigita Keehnen heeft
later examen gedaan i.v.m. een vakantie. Ook
zij is gelukkig geslaagd! De andere zes
mochten in zwembad De Devel in Zwijndrecht
het mondeling examen afleggen en deden dat
allen met goed gevolg! Ondanks de spanning
bij sommigen mag ZV de Gooye dus zeven
nieuwe cursisten welkom heten!

De geslaagden! Op de foto ontbreken Eric en Brigita.

Gefeliciteerd Elize Zorge, Mirjam Lugtenburg, Renate Zwankhuizen, Brigita Keehnen, Anno
Mol, Eric Wolfert en Ramon van Huizen. Veel plezier en succes met het fungeren tijdens de
wedstrijden.

Van het Dagelijks Bestuur ZV De Gooye
Er ligt weer een nieuw jaar voor ons waar veel duidelijk zal worden hoe het met onze
vereniging verder moet.
Allereerst de subsidie van de gemeente aan alle verenigingen. Deze wordt dit jaar
afgebouwd naar 70% van de oorspronkelijke subsidie van 2014 . Voor onze vereniging
betekent dit minder inkomsten (circa € 1.500,-- ). In 2016 wordt dit verder teruggebracht naar
50% en in 2017 naar 0%. Als vereniging hebben we uiteraard geageerd tegen deze plannen
van de gemeente. Als zwemvereniging zijn we gebonden aan de faciliteiten die de gemeente
biedt met de daaraan verbonden kosten. We houden goede hoop dat we gecompenseerd
worden om de contributie naar onze leden betaalbaar te houden.
Neemt niet weg dat er nog een uitdaging ligt om de begroting 2015-2016 sluitend te krijgen.
Daarnaast zal in dit jaar duidelijk worden wat de gemeente met de accommodaties gaat
doen. Blijven de sportcomplexen De Gooye en De Staver voor het zwemmen beschikbaar of
kiest de gemeente voor een geheel nieuw zwemcomplex?
Ook hier hebben we samen met de Schotejil overleg met de gemeente.
Het zal niemand ontgaan zijn dat we onze eigen App hebben als vereniging naast onze
website, die recent in een geheel nieuw jasje is gestoken, en andere sociaal media welke
met name door de jeugd wordt gebruikt.
Dit heeft geleid dat we als bestuur hebben besloten ons papieren clubblad “De Druppel” te
laten vervallen. Hiervoor in de plaats komt een digitale nieuwsbrief, die met regelmaat zal
worden uitgegeven.
Dit betekent ook dat we geen advertentie inkomsten meer ontvangen. We hopen dat de
trouwe adverteerders ons willen blijven ondersteunen als donateur, derhalve kijken we naar
mogelijkheden om via onze website daarvoor nog een aparte rubriek in te richten.
Overigens zal het begrip “donateur” dit jaar nog regelmatig terug komen. Het is één van de
mogelijkheden om extra geld in kas te krijgen.
Als bestuur hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat de vacatures binnen zowel het
dagelijks als algemeen bestuur niet of nauwelijks ingevuld kunnen worden. Een probleem
waar veel verenigingen helaas mee te maken hebben.
Met als gevolg dat de functie van een aantal bestuursleden stilzwijgend is verlengd. Om de
continuïteit van onze vereniging te waarborgen hebben we nieuwe mensen nodig. We doen
dan ook een oproep aan jullie (leden en/of ouders) om je aan te melden voor een functie in
het bestuur. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de voorzitter of secretaris.
In de Algemene Leden Vergadering in maart zijn de verkiezingen voor de bestuursfuncties.
Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat bij met name de oudere jeugd de motivatie bij de
trainingen ontbrak. Als bestuur betreuren wij dit, daar degene die aan het bad de trainingen
geven dit volledig op vrijwillige basis doen en daardoor ook hun motivatie verliezen.
Om meer gezag te krijgen bij de trainingen zijn gelukkig een aantal ouders bij gesprongen
om de jeugd te begeleiden.
Wellicht moeten we als vereniging concrete doelen stellen om onze zwemmers uit te dagen!
Namens het bestuur wensen we jullie een gezond en sportief 2015.

Nieuwe website en app

De Zwem4Daagse komt er weer aan

Als u op de site heeft gekeken
(www.zvdegooye.nl) dan zal het u vast
niet ontgaan zijn. Er is een nieuwe
website! Eric en Jorieke Wolfert en Ramon
van Huizen hebben zich bezig gehouden
met de nieuwe website voor onze
zwemclub. Mocht u nog belangrijke
informatie missen op de site dan kunt u
dat altijd doorgeven aan
zvdegooye@gmail.com.

De Zwem4Daagse komt er weer aan! Van
13 t/m 17 april 2015 kan iedereen zijn of
haar baantjes weer zwemmen van 18:15
tot 19:15.
Verdere informatie zal nog volgen.

Daarnaast is er nog een app gelanceerd
waar leden van Z.V. de Gooye gratis
gebruik van kunnen maken. Hiervoor dient
u Socie te downloaden en kunt u met uw
persoonlijke activeringscode inloggen.
Voor vragen of meer informatie kunt u
terecht bij Eric Wolfert
zvdegooye@gmail.com

Sinterklaas bij de zwemclub

Tussenstanden competitie
Z.V. de Gooye doet zoals bekend mee
aan twee competities. In de Regio West
Competitie zijn inmiddels drie delen
gezwommen. Na twee rondes zijn we
ingedeeld in poule C. We staan hierin op
de vijfde plaats van de zeven teams.
In de Nationale Zwemcompetitie zijn er
twee wedstrijden gezwommen en hier
staan we nog steeds op de negende
plaats van de tien teams. Naar
verwachting zal dit zo blijven en
degraderen we volgend seizoen terug
naar de 2e Klasse Regio West. Dit
betekent kortere afstanden en minder
tegenstand.

Wij zoeken hiervoor ook weer vrijwilligers
die willen helpen bij de aanmeldtafel en bij
het banen tellen. Opgeven hiervoor kan bij
Annette van den Doel w.doel@upcmail.nl.

Het lijkt al weer zo lang geleden, maar
begin december kwam Sinterklaas op
bezoek bij de zwemclub. Foto’s van deze
gezellige avond zijn te vinden op onze
Facebook-pagina.
Nieuwjaarsfeest
Op vrijdag 9 januari vond het
Nieuwjaarsfeest plaats, maar dan in een
nieuw jasje! Eerst was er de gelegenheid
om van 19:15 tot 20:45 vrij te zwemmen
en vervolgens werd onder het genot van
een hapje en een drankje de avond
gezellig afgesloten. Voor de jongere
zwemmers werd er stoelendans
georganiseerd, maar stiekem waren er
ook behoorlijk wat oudere zwemmers die
gewoon fanatiek mee deden. Met zo’n 50
deelnemers was het nieuwe
Nieuwjaarsfeest zeker geslaagd. Bedankt
Jacqueline en Jorieke voor de organisatie!
Ledenvergadering
Zoals elk jaar vindt er ook dit jaar weer
een ledenvergadering plaats. Dit jaar is de
datum vrijdag 20 maart en de locatie het
gebouwtje bij Speeltuin de Flierefluiter.
Vanaf 19:00 is iedereen van harte welkom.
De ledenvergadering is voor elke
betrokkene bij onze zwemclub een mooi
moment of zijn of haar stem te laten
horen.

ZV de Gooye bestaat 40 jaar!

Nieuwe wedstrijdzwemmers

De zwemclub bestaat in 2015 40 jaar.
Reden voor een feestje dus! In het
weekend van 12 en 13 juni wordt er een
extra speciaal Zwemkamp georganiseerd.
De organisatie is al in volle gang. Hou dit
weekend dus allemaal vast vrij in de
agenda, zodat we met z’n allen deze
mijlpaal kunnen vieren. Meer info volgt!

Er zijn weer een hoop nieuwe
wedstrijdzwemmers die de wedstrijdploeg
van onze vereniging komen versterken.
Op 7 februari bij de Jeugdwedstrijd in
Dirksland zullen de volgende zwemmers
hun eerste officiële wedstrijd zwemmen:
Koen van Dijk, Hannelore Zorge, Sanne
Holleman, Alicia Peeman, Nienke de
Keijzer, Job van Strien, Sjoerd Kamerman
en Iris de Munck. Heel veel plezier en
succes allemaal!

Zwemvereniging 'de Gooye' zoekt donateurs!
Zwemvereniging 'de Gooye' bestaat uit enthousiaste zwemmers en vrijwilligers. Elke avond
wordt er flink getraind in het zwembad in Dirksland.
Het zou fijn zijn als U onze vereniging wilt steunen door donateur te zijn. Want helaas moet
ook deze vereniging het met veel minder subsidie doen dan eerst. Straks vervalt zelfs de
subsidie helemaal, echter de kosten blijven stijgen. Te denken valt aan de huur van het
zwembad, wat een grote kostenpost is.
Daarom zoeken wij meer mensen die ons willen steunen door donateur te worden.
U kunt ons steunen met 10 euro per jaar. Als u hier een automatische incasso van maakt,
scheelt ons dat ook weer extra kosten.
U kunt dit doen door onderstaand strookje in te vullen en mee te geven aan het zwemlid of in
te leveren bij Ad Schaaf, Acacia 36, 3247DB Dirksland.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hierbij meld ik mij aan om donateur te worden van
Zwemvereniging 'de Gooye' en geef toestemming om via een
automatische incasso jaarlijks een bedrag van 10 euro van mijn
rekening af te schrijven.
…………………………………………………………(naam)
………………………………………………………….(IBAN)
……………(datum)…….……………………(handtekening)

