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Nieuwsbrief      05-05-22 

DWV- ers, 

De Corona beperkingen zijn gelukkig voorbij, dus is het wel tijd voor een feestje. We hebben ons 90 jarig 

jubileum niet kunnen vieren daarom is er besloten de seizoen afsluiting dit jaar iets uitbundiger op te zetten. 

DWV gaat actief meedoen met fitcoins, hiermee willen we als DWV laten zien dat wij als sportvereniging ook 

een sterke maatschappelijke betrokkenheid hebben. Hiervoor hebben we sponsoren gevonden te weten 

Apotheek de Linie, Heel Metaal en Simson (het bekende bandenplakdoosje), hierdoor kost dit onze leden geen 

extra geld. Ook hebben we door gift (anonieme sponsor) de mogelijkheid kunnen bieden aan jeugdleden t/m 

11 jaar om bij DWV contributievrij lid te kunnen zijn tot eind 2022 en op die manier de zwem- of polosport te 

bedrijven. 

De Algemene Jaarvergadering staat ook weer op de agenda dat is de plaats waar we met elkaar de stand van 

zaken binnen DWV bespreken. Het zou fijn zijn als jullie met velen deze ALV willen bijwonen in de Waag te 

Doesburg. In deze ALV kun je mee praten over de toekomstrichting van DWV. Wij zullen een inkijk geven in de 

koers en ontwikkelingen binnen DWV. Helaas zullen ook enkele knelpunten aan de orde moeten komen, 

waarvoor we met elkaar oplossingen moeten zien te vinden. 

DWV bestaat al meer dan 90 jaar maar is mede dank zij jullie nog steeds springlevend. Vele kleine inspanningen 

vanuit ons allen maakt DWV tot een nog sterkere vereniging, die met gemak de 100 jaar gaat bereiken. 

Bedankt allemaal voor jullie positieve inzet. 
Walther Eenstroom. 

 

Algemene Ledenvergadering 2 juni 

Noteer hem alvast: Jaarvergadering DWV 2 donderdag 2 juni, inloop 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. 

Locatie: Stadsbierhuys de Waag.  

De jaarverslagen komen na mededeling van het bestuur online op de Website te staan. 

  

Seizoensafsluiting D.W.V. 18 juni  

Op zaterdag 18 juni vieren we de seizoensafsluiting voordat we de zomervakantie induiken. 

Hopelijk komen er veel D.W.V.-ers een leuke middag met z’n allen vieren. 

Vanaf 3 uur is iedereen welkom voor een uurtje zwemmen, Chinees Buffet en muziek en misschien nog meer 

activiteiten. 

Kosten per persoon € 10,- inclusief 3 consumpties van de vereniging. Te voldoen bij binnenkomst op 18 juni.  

1 introducé meenemen is toegestaan en hij/zij mag ook vrij zwemmen.    

Opgave voor dit feest is nodig om het aantal eters te noteren, zodat mevrouw Ping van “de Chinees van 

Doesburg” weet waar ze aan toe is.  

Dit kan uitsluitend per mailbericht naar Hans de Groot, jdegroot0319@telfort.nl  

Uiterlijke datum van opgave is 12 juni.  

 

Informatiebijeenkomst Zwemafdeling 17 en 19 mei 
Een vereniging is pas leuk als je weet wat er speelt en wie er allemaal rondlopen. Daarom organiseert de 
zwemafdeling op dinsdag 17 mei en donderdag 19 mei een informatiebijeenkomst voor ouders. Het doel is om 
elkaar en de vereniging (beter) te leren kennen en je bij te praten over de laatste ontwikkelingen binnen de 
zwemafdeling. Beide bijeenkomsten vinden plaats tijdens de training (18.30-19.45). We gaan er vanuit je op 
een van deze dagen te zien. Tot dan! 
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Beste leden, 

Iets voor een ander betekenen, wordt jij daar ook zo blij van? 

D.W.V. doet daarom mee aan Doesburg Vitaal, een nieuw initiatief in onze stad. 

Ze willen Doesburgers of leden van Doesburgse verenigingen letterlijk in beweging brengen en hen hiervoor 

belonen.  

De beloning voor iemand met een kleine portemonnee die zich aanmeldt zijn vouchers van lokale ondernemers 

zoals de keurslager, de bakker, speeltuin, zwembad enz. Ze kunnen dan gratis shoppen, een keer zwemmen, 

maar ook sparen voor hun droomcadeau. Dit kan zijn een keer gratis naar de kapper, bowlen met het gezin of 

een gratis massage. 

Ben je financieel gezond, dan kom je voor een ander in beweging. Je helpt meesparen voor een droomcadeau 

van iemand met een kleine portemonnee. En je maakt iedere maand kans om zelf iets te winnen van een lokale 

ondernemer. HOE LEUK IS DAT! 

Het werkt met een app die je op je smartphone installeert. Je koppelt een stappenteller en de rest gaat vanzelf. 

Het installeren is een fluitje van een cent. Door te wandelen, rennen en fietsen spaar je fitcoins. Binnen de 

vereniging houden de trainers ook bij hoeveel fitcoins je met de zwemtrainingen bij elkaar spaart. 

De fitcoins kan je dan in dezelfde app uitgeven voor een beloning of doneren aan iemand anders. 

Deelname is voor onze leden gratis, we hebben hier een drietal sponsoren voor gevonden.   

Meld je aan en help Doesburg en omgeving nog vitaler te maken waarbij we een Hart voor Elkaar hebben. 

Ook niet Doesburgse leden kunnen uiteraard meedoen.  

Opgave kan door even een mailtje te sturen naar dwv.secretaris@gmail.com 

T.z.t. komt het aanmeldingsformulier ook op onze website. Het is een actie waar altijd op aangesloten kan 

worden. 

 

Hanzefeest 11 juni  

Op 11 juni wordt eindelijk weer eens na 3 jaar (!) een Hanzefeest gehouden in de binnenstad.  

D.W.V. speelt hier ook een rol in, en vanuit het Hanzebestuur wordt er een bijdrage gegeven aan onze 

vereniging. We zoeken nog vrijwilligers voor de opbouw van een podium bij de Waag op vrijdagmiddag en 

zaterdagavond. Er is zeker iets te drinken vooraf en naderhand.  

Laat het Henkjan even weten en tevens onze verenging wil steunen:  ketshenkjan@gmail.com  
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                                      Rooster van 16 mei t/m 21 augustus 2022 

Dag/Tijdstip Zwemmen/Recreanten/Masters       

Maandag 
18.30 –  19.30 uur 
18.45 –  19.30 uur 
19.30  –  20.30  uur 

 

 

 
Opleiding,  Junioren en ouder  
Recreanten (1 baan) 
Masterzwemmen  

Dinsdag 
18.30 –  19.45  uur 

 

Minioren, Junioren en ouder 
 
 

Donderdag 
18.30 –  19.45  uur 
 

 

Opleiding, Minioren, Junioren en ouder       NB. na de laatste                                   

competitiewedstrijd wordt mogelijk het rooster aangepast op de dinsdag en/of donderdag 

 
 

 
 

Dag/Tijdstip Waterpolo                                                    
 

Maandag 
20.30 –  21.30 uur 
 

 
 

 

 

 

 
 

Heren 1/2 (na einde competitie eind mei geen maandagtraining t/m 21 augustus) 
 
 

 

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

 

 

 

 
 

Jeugd 
Heren 1/2 
Heren 3/Dames 
 
 
 
 

 

Zomervakantie 

 

18 juli t/m 21 augustus  

 

 

 

 

  


