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Beste leden en anderen die ons een warm hart toe dragen, 

Ondanks al onze inspanningen om toch met zijn allen zoveel mogelijk te kunnen blijven sporten 
tijdens de Corona Crises,  is dit wederom maar gedeeltelijk gelukt. Het is jammer dat we onze sport 
niet op een goede wijze kunnen beoefenen en dat we de sociale contacten met elkaar vaak moeten 
missen. Het samen sporten is juist in deze tijd een behoefte die wij eigenlijk niet willen missen. Naast 
dit gemis is ook het vieren van de feestdagen voor het 2e jaar niet zoals we dat graag zouden willen, 
het vieren met familie en vrienden zonder rekening te moeten houden met allerlei restricties.  

Het moment dat de regels weer versoepeld worden zullen wij met elkaar zo snel mogelijk weer de 
trainingsmogelijkheden aanbieden. Het is van belang dat we in deze moeilijke tijd in ieder geval het 
geduld proberen op te brengen en DWV ook nu te blijven steunen. Voor diegene waarvoor het 
voldoen van de contributie onder deze omstandigheden een probleem is er is de mogelijkheid om de 
contributie tijdelijk op te schorten. Dit kunt je doen door kort berichtje naar de secretaris, opgave 
van reden is niet noodzakelijk. 

Voor de jeugdige DWV-ers vinden wij deze tijd supermoeilijk. Er zijn geen trainingen of wedstrijden 
en we mogen niet met elkaar sparren en lol maken. Ons streven was juist om meer jeugd bij DWV te 
laten sporten daarom was er sponsor die het mogelijk heeft gemaakt om jeugdleden tot 11 jaar t/m 
september 2022 lid te laten zijn van waterpolo of zwemafdeling zonder dat ze contributie 
verschuldigd zijn. Spelplezier en je thuis voelen zijn voor ons allemaal maar zeker voor jongeren 
super belangrijk. 

Er zijn het afgelopen jaar voor DWV veel goede zaken en wensen die waren ingevuld. Toch zullen we 
ook in 2022 ieders hulp nodig hebben om weer met elkaar DWV zo te hervormen dat we klaar zijn 
voor de toekomst en dat we met elkaar op weg gaan naar ons 100 jarig bestaan. Laten wij met elkaar 
afspreken dat we ondanks de tegenslagen van deze afgelopen 2 seizoenen we positief kijken naar de 
toekomst en klaar staan om onze sport weer uit te oefenen en met elkaar te lachen en trots te zijn 
op onze vereniging. We wensen een ieder een goede gezondheid en veel geluk en sportvreugde voor 
2022 toe. 

Hopelijk tot gauw. 
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