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Nieuwsbrief       03-07-21 

 

 
Het bestuur heeft besloten om met ingang van september te stoppen met ons clubblad de Plons. 

Met alle digitale – en corona ontwikkelingen en geringe input vinden wij het niet meer van deze tijd 

en onrendabel om het clubblad voort te zetten. Daarvoor in de plaats is eigenlijk al de Nieuwsbrief 

gekomen, die jullie al zeer regelmatig hebben ontvangen en meer actueel nieuws bevat.  

Wij willen Menno, André en Jolande bedanken voor de jarenlange inzet van het laten verschijnen van 

een prachtig clubblad! Tevens een woord van dank aan de trouwe Plonsbezorgers.  

Er komt echter nog 1 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 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 wordt telkens stilzwijgend verlengd, maar is jaarlijks 

opzegbaar.  

Help je ook mee?  
Aan alle D.W.V. leden het verzoek om actief op zoek te gaan naar sponsors. 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 eventueel 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! 
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Brasserie de Poort, Rowena’s Rijsttafel, ter Steeg Lederwaren en Hillenaar Optiek doen mee! 

Heel Metaal, Boek & Buro, Slaapspecialist, Bloemendaal, Proeverij de Stadstuin, Autobedrijf Berns 

Hubo, Gaba Assurantiën en Studio Inhout ook! (stand per 5-7-21) 

  

                          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 Waterpolo                                                    

 

 
 

 

 

 
 

 

Dinsdag Keppel 
20.00  –  21.45   
 

 
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 vanaf 24 juli 
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DWV  90 jaar jong !  
Op 20 juli 2021 bestaat onze vereniging 90 jaar. 

Om dit met alle leden en genodigden te vieren hebben we in verband met de vaccinaties, wat 

momenteel in volle gang is, besloten om dit jubileum met jullie te vieren op zaterdag 4 september. 

De activiteitencommissie en bestuur zijn in overleg met elkaar hoe we hier een leuke invulling aan 

kunnen geven.  Mochten jullie zelf ook nog leuke ideeën hebben, dan horen we dat graag van jullie. 

Een aantal leden heeft hier al een steentje aan bijgedragen. Laten we er samen een spetterend feest 

van maken, als dit hopelijk weer mogelijk is! 

 

Algemene Ledenvergadering 

Na ons 90 jarig feest op 4 september wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Deze wordt 

gehouden op donderdag 9 september, 19.30 uur. Vanwege corona vindt deze dus pas na de vakantie 

plaats. Locatie is nog niet bepaald. 

 

Gert Rutgers onderscheiden 

Onze scheidsrechter Gert Rutgers is door de KNZB onderscheiden vanwege zijn jarenlange trouwe 

dienst aan de Bond. Naast verdienstelijk speler geweest te zijn bij o.a. de Breuly, is Gert al jaren een 

gerenommeerde scheidsrechter. Het D.W.V. bestuur bracht een bezoek aan Gert en zijn vrouw in 

hun zomerresidentie. Gert werd beloond met een KNZB oorkonde en speld en uiteraard een 

vloeibaar cadeau van de vereniging. 
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Ondersteuning NOC/NSF 

We hebben een drietal avondsessies op het zwembad gehad met ondersteuning van 

procesbegeleider Fons van de Logt van het NOC/NSF i.v.m. onze hulpvraag: hoe krijgen we meer 

kader en (jeugd) leden? 

De sessies vonden plaats in een werkgroep en de tweede avond ook met input van veel  

D.W.V.-ers/ouders die gevraagd werden namens de werkgroep om eens mee te denken over tal van 

zaken binnen D.W.V. Wat gaat er nou goed, wat kan beter en hoe kunnen we elkaar beter verbinden 

in onze vereniging. 

De belangrijkste onderwerpen zijn eruit gehaald en worden binnenkort uitgewerkt binnen de 

vereniging. Het is de bedoeling dat we echter alle opmerkingen/aanbevelingen gaan oppakken. 

In de werkgroep waren/zijn actief: Thomas, Tijmen, Nicole, Paul, Walther en HJ. 

Tevens sloten bij de laatste 2 sessies Sebastiaan en Christiaan aan. We hebben er vertrouwen in dat 

we er samen sterker uitkomen voor onze vereniging met het oog op de toekomst! 

 

Ontwikkelingen Sporthal-Zwembad  

Het bestuur heeft de media en politiek wederom benaderd om juist nu vol door te gaan voor de 

bouw van een sporthal aan het zwembad. 

We vinden dat de gemeente zich er veel te gemakkelijk van afmaakt door te stellen dat er geen 

financiën zijn. Wij vinden dat deze gelden gevonden kunnen worden, als je er maar tijd en energie in 

steekt. De historisch lage rente momenteel speelt hier ook een belangrijke rol in.  

Naast de synergiewerking van samenvoeging zijn er nog grote voordelen te behalen als de sporthal 

bij het zwembad komt. Saamhorigheid, sporten op 1 locatie, regiofunctie, vergaderlocatie voor 

andere doelgroepen, locatie voor tal van evenementen, jeugd inpassen enz.  

Samen met onze Retail Bouw, (van onze hoofdsponsor Bouwbedrijf de Graafschap) is er al een 

ontwerp tekening gereed. Belangstellenden kunnen deze desgewenst bij mij inzien.  

 

 
HJ 

 
 


