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Nieuwsbrief       28-08-21 

                                          
 

Beste DWV-ers, 

Er is heel wat te melden zo aan het begin van het nieuwe seizoen. 

We hadden de 90 jarige viering en de Algemene Ledenvergadering gepland op 4 en 9 september. 

De viering is gelet op de animo/inbreng en de altijd nog onzekere toestand besloten om deze te 

verplaatsen naar een nadere te bepalen datum. 

Als er leden/ouders of anderen zijn die hierbij willen helpen zou dat fijn zijn. 

We zijn er zeker van dat een leuke viering veel waardering aan alle leden en anderen geeft. 

 

De ledenvergadering is verplaatst naar donderdag 16 september in de bovenzaal van de Waag, 

inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. 

Het is van belang dat jullie zoveel mogelijk de corona-app en/of vaccinatiepaspoort bij je hebt. Ook 

zullen we de 1,5 meter afstand tussen personen in acht gaan nemen. We denken dat er voldoende 

ruimte is om de belangstellenden een goede plaats te geven. 

Daarom graag van te voren aanmelden bij aanvoerders/trainers. Ook mensen zonder aanmelden zijn 

uiteraard van harte welkom maar mocht de belangstelling te groot worden is er prioriteit voor de 

van te voren aangemelde personen. 

Tijdens de ALV zullen we een korte terugblik houden op de afgelopen periode en onze toekomstwens 

met elkaar bespreken. De verplichte zaken voor een AGLV zullen uiteraard ook passeren. We zullen 

er een interactieve informatieve avond van maken en hopelijk zien we elkaar op 16 september. 

Verslag komt t.z.t. naar jullie toe. 

 

Ook gaat er een lang gekoesterde wens in vervulling. We mogen zelf het zwembad tijdens onze uren 

gaan beheren. Hiervoor is de hulp van velen van jullie noodzakelijk, want we gaan zelf schoonmaken 

na afloop, de horeca bemannen en het afsluiten regelen. 

Discipline over het organiseren is hierbij een must. Voor DWV geeft dit financiële armslag om meer 

te kunnen organiseren. 

In eerste instantie moet razendsnel worden geïnventariseerd wie welke opleiding al heeft gevolgd 

die noodzakelijk zijn om het takenpakket te beheersen. Hierna volgt er een indeling per team wie 

wat doet en kunnen er aanvullend opleidingen worden gevolgd. Te denken valt hier aan Sociale 

Hygiëne en BHV. De manager geeft zelf 2x per jaar de cursus Zwemmend Redden die door iedereen 

van DWV gevolgd kan worden.  

Met z’n allen moeten we zorgen dat dit een groot succes worden en in de toekomst bij DWV blijft! 
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De sponsoring van de Club van 100 begint serieuze vormen aan te nemen. Door de financiële 

voordelen die we daardoor hebben kunnen we actief gaan werken aan de groei van jeugd binnen 

onze vereniging, wat hard nodig is. Er is een sponsor bereid om de jeugdcontributie, indien gewenst, 

omlaag te brengen, wat stimulerend zal doorwerken. 

Wat ons politiek dus niet lukte is door een lid van ons opgepakt en uitgevoerd. Hulde! 

  

 

 

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!  

 

 

 
Sponsoring/zwemmers nog welkom. 
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                                 ROOSTER VANAF 30 AUGUSTUS TOT 31 DECEMBER 2021 

Dag/Tijdstip Zwemmen/Recreanten/Masters       

Maandag 
18.30 –  19.30 uur 
18.45 –  19.30 uur 
19.30  –  20.15  uur 
20.15  –  21.00  uur 

 

 

 

 
Opleiding,  Junioren en ouder  
Recreanten (1 baan) 
Masterzwemmen,  groep 1 
Masterzwemmen,  groep 2 

Dinsdag 
18.30 –  19.45  uur 

 

Minioren, Junioren en ouder 
 
 Donderdag 

18.30 –  19.45  uur 
 

 

Opleiding, Minioren, Junioren en ouder  

 
 

 
 

Dag/Tijdstip Waterpolo                                                    

 

Maandag 
21.00 –  22.00  uur 
 

 
 

 

 

 

 
 

Heren 1/2 
 
 

 

Woensdag 
18.30 – 19.30 uur 
19.30 –  20.30 uur 
 

 

 

 

 
 

Jeugd 
Dames/Heren 3 
  

Vrijdag 
18.30 –  19.30 uur 
19.30  –  20.30 uur 
20.30  –  21.30 uur 
 
 

 

 

 

 
 

Jeugd/Heren 3  
Heren 1/2 
Dames  
 
 
 

 

Dag/Tijdstip 
Zaterdag 
08.00 –  09.00 uur 

 

        
Triathliem Didam/DWV niet:   Borstcrawlcurus: 25-9, 16-10, 23-10, 30-10, 6-11, 20-11, 
                                                                                              27-11, 4-12, 11-12, 15-1, 29-1 en 5-2             

                                          
 Kerstvakantie: vanaf 18 december 

                                           
 

 

 

 
 


