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Nieuwsbrief       21-07-21 

Gefeliciteerd beste DWV-ers met jullie 90 jarig jubileum!                                              

Een mijlpaal om even bij stil te staan. DWV is in de afgelopen 90 jaar steeds in staat geweest om zich 

aan te passen aan de veranderende situaties. Juist nu in 2021 is dat aanpassingsvermogen super 

belangrijk. Een meer individuele samenleving zorgt ervoor dat de participatie van de leden om iets te 

doen voor zijn of haar vereniging duidelijk afgenomen is. Dit is een maatschappelijk probleem, waar 

niet alleen het bestuur mee moet dealen. Het is een verantwoording van alle leden of ouders c.q. 

verzorgers. Als elk lid zijn of haar betrokkenheid met DWV een beetje meer vergroot zijn we in staat 

deze maatschappelijke trend te breken. Daardoor blijft onze vereniging eigentijds en betrokken voor 

elkaar en met elkaar. 

Corona heeft het DWV-gevoel niet echt positief beïnvloed. Als bestuur hebben wij getracht d.m.v. 

Nieuwsbrieven contact met jullie te onderhouden. Ook werd de mogelijkheid van winterzwemmen 

en droogtrainen aangeboden. Toch is er aan de onderlinge contacten veel te weinig aandacht 

geschonken. Laten we dat nu met elkaar weer oppakken en zorgen dat we in een positieve flow 

komen. DWV is een vereniging, wij zijn DWV! 

 

Ons clubblad “ De Plons” zal deze zomer voor het laatst verschijnen, als een jubileumuitgave. 

Hiervoor in de plaats komen de al bekende Nieuwsbrieven, die veel frequenter worden uitgebracht. 

Voordeel is dat de informatie veel sneller bij de leden terecht komt.  

Wij danken een ieder die in het bestaan van “De Plons” heeft bijgedragen aan het tot stand brengen 

van de vele uitgaven. Uiteraard moeten we ons erelid Eef Nijland hiervoor specifiek bedanken. Hij is 

vele jaren de motor geweest om de “De Plons” uit te kunnen brengen. Ook moeten we onze 

adverteerders niet vergeten, zonder hun was het niet mogelijk geweest om “De Plons “ uit te 

brengen. Deze adverteerders willen wij dan ook namens ons allemaal super bedanken voor hun 

bijdragen. 

 

We zijn onlangs gestart met Club van 100 waar we de sponsorlogo- vermelding op bord in zwembad 

“Den Helder” krijgen en zoveel mogelijk aandacht in Social media geven. De start is zeer goed, maar 

ook hierin kunnen we ieders hulp gebruiken. Like en deel zoveel mogelijk de berichten over de 

sponsoren, hierdoor vergroot je de impact voor de sponsoren. De sponsoren staan achter DWV dus 

een kleine moeite voor jullie om hen direct en indirect te helpen door het verkrijgen van extra 

publiciteit. De kreet “koop lokaal” geldt uiteraard ook voor ons met een kleine toevoeging: “koop 

loyaal”.  

 

Algemene Ledenvergadering: Het is de bedoeling dat we deze gaan houden op donderdag 9 

september. Waar en hoe laten we nog weten, dit is ook afhankelijk van de beperkingen die dan 

gelden voor Covid 19. De ALV zal op een iets andere wijze gehouden worden. Uiteraard moeten de 

formele zaken wel afgehandeld worden, maar het is de bedoeling de ALV informeel en actief met 

elkaar te houden. Save the date! 
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Jubileum: direct na de zomer op 4 september is het de bedoeling om ons 90-jarig jubileum te vieren. 

De activiteitencommissie is druk bezig om er een leuke dag van te maken. Hierbij is er nog wel 

behoefte aan hulp bij het regelen bedenken en organiseren. Dus heb je leuke ideeën of wil graag 

helpen om van deze dag een succes te maken meld je aan. Helaas is er nog geen 100% zekerheid 

over wat er dan kan en mag. Maar ook hiervoor: save the date! 

Noteer de data alvast in je agenda en lees, like en deel de DWV informatie op social media zoveel 

mogelijk. Samen maken we van DWV een nog mooiere en gezelligere vereniging, dit om allemaal 

door allemaal een klein stukje extra verantwoording te nemen. 

We wensen jullie namens het bestuur een fijne zomer toe en tot gauw. W. 

 

HERHAALDE OPROEP!!!       

  
Er komt nog één laatste Plons uit in het kader van ons 90 jarig jubileum. 

Alle stukjes hiervoor kunnen nog ingeleverd worden tot 10 augustus. Vooral herinneringen en foto’s 

van de rijke historie en eigen beleving hiervan, zijn van harte welkom! Mail je input naar: 

dwv.secretaris@gmail.com   

 

Club van 100 

Met groot succes zijn we inmiddels met de “Club van 100” gestart. 

Voor de ex-adverteerders en nieuwe belangstellenden een prachtige gelegenheid om de vereniging te steunen. 

In de ontvangsthal van zwembad den Helder hebben wij een groot sponsorbord hangen waar onze sponsoren 

met naam en bedrijfslogo vermeld worden. Dit is echt een eyecatcher: iedereen die het zwembad binnenkomt, 

loopt langs dit bord. Ook worden de sponsoren vermeld op de website. 

Via deze website hebben we momenteel een groot bereik voor leden en belangstellenden uit de gehele 

Achterhoek, Liemers en Veluwe. 

Tevens vermelden we de sponsoren regelmatig op onze Social Media kanalen. We zijn momenteel actief op 

Facebook en Instagram en willen nog meer mediakanalen gaan gebruiken. 

Ook zullen er regelmatig redactionele stukjes geplaatst worden over onze sponsoren. 

Het lidmaatschap is € 100, - per jaar per deelnemer en is jaarlijks opzegbaar.  

 

 

mailto:dwv.secretaris@gmail.com
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Help je ook mee?  
Aan alle D.W.V. leden het verzoek om actief op zoek te gaan naar sponsoren. Kijk eens in je eigen vrienden- of 

kennissenkring of je iemand kent die lid wil worden van de Club van 100. Op deze manier steun ook jij onze 

mooie vereniging en kunnen wij met het sponsorgeld extra leuke dingen doen. Dus weet jij iemand die wil 

sponsoren stuur dan even een mail naar:  dwv.secretaris@gmail.com.  Wij zullen er dan voor zorgen dat er een 

sponsorcontract wordt opgesteld. Nadat de sponsorovereenkomst getekend retour is gekomen, zal er een 

sticker voor op het bord worden gemaakt met een foto voor op onze sociale media kanalen.  

Uiteraard mag je ook als privépersoon of als team deelnemen. Laten we dit vooral samen doen! Heb je hulp of 

meer informatie nodig, laat het ons weten!  

Veel succes toegewenst!       
 
 

 

 

Beste leden, helpen jullie ons financieel te steunen in de strijd 

tegen kanker….bedankt! Enne meedoen mag natuurlijk ook!! 

Gezellig!!! Kees, Paul en HJ. 

www.swimtofightcancer.nl  steun team DWV Doesburg of doe mee. 

mailto:dwv.secretaris@gmail.com
http://www.swimtofightcancer.nl/
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                          Vakantierooster 24 juli t/m 29 augustus 

Dag/Tijdstip Zwemmen                                                    

Maandag 
18.30 –  19.30 
18.45  –  19.30 
19.30  –  20.15 

 

 

 
Opleiding, Junioren en ouder  
Recreanten 
Masterzwemmen 
 Woensdag Keppel 

19.00  –  20.00 
 

 
Opleiding, Junioren en ouder 

  

 
 

Dag/Tijdstip                                                

 

 
 

 

 

 
 

 

Dinsdag Keppel 
20.00  –  20.45   
 

 
Recreanten en polo 

Vrijdag 
19.00  –  19.45 
19.45   – 20.30   
20.30  –  21.15  
 
  

 

 

 

 

Jeugd 
Dames/Heren 3 
Heren 1/Heren 2 
 
 
 
 

Zaterdag 
08.00 –  09.00 

 

Traithliem Didam, geen DWV meer vanaf 24 juli 

 

  

 
HJ 

 
 


