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Nieuwsbrief       24-01-21 

 

Beste Leden, 

 

Een Nieuwjaar: nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen: ik denk dat we het zo kunnen omschrijven. 

Door de Corona is trainen op dit moment niet mogelijk omdat vanuit de overheid alle zwembaden 

verplicht gesloten zijn. Ook zijn de waterpolocompetitie en de zwemwedstrijden door de KNZB 

(voorlopig) opgeschort. Dit alles is vervelend en lastig maar het belangrijkste is ieders gezondheid. 

Toch moeten we met elkaar proberen solidair te zijn en ook de onderlinge contacten zoveel mogelijk 

in stand proberen te houden. In fysieke vorm is dat niet mogelijk maar wel d.m.v. sociale media en 

de ouderwetse vorm van brieven en/of telefoon.  

Afgelopen jaar hebben we de algemene ledenvergadering in de buitenlucht gehouden en daar met 

elkaar moeten besluiten, dat we om DWV gezond te houden, de leden contributie moesten 

verhogen. De situatie was op dat moment financieel zo dat we met verlies van ca 1500, - euro 

zouden afsluiten. Extra wrang is het daarom dat we het laatste gedeelte van 2020 helaas niet meer 

mochten trainen. Daarom willen wij de mogelijkheid bieden voor de leden om 1 maand contributie 

terug te kunnen vragen. We hopen echter we dat daar niet massaal gebruik van wordt gemaakt 

omdat dat een extra aanslag op de clubkas zal zijn. Maar maak er aan de andere kant juist wel 

gebruik van indien persoonlijke omstandigheden dit vragen. 

Vanuit de sponsorcommissie wordt gewerkt aan continuering van advertentiegelden vanuit de Plons 

en overige reclame-uitingen, zoals de bekende rolbanners. Dit is echter op dit moment geen 

gemakkelijke opgave omdat ondernemers het veelal zelf economisch erg moeilijk hebben en ook het 

benaderen van adverteerders in deze omstandigheden niet erg makkelijk is. Ook zijn we volop bezig 

om sponsors te benaderen en te kijken wat er mogelijk is. Hieruit blijkt dat er gelukkig nog steeds 

ondernemers zijn die het in deze moeilijke periode toch belangrijk vinden om sportverenigingen te 

ondersteunen. Omdat de zwemsport nog steeds gezien wordt als relatief kleine sport zijn de 

bedragen welke wij genereren als DWV aanzienlijk lager dan wat bijvoorbeeld een gemiddelde 

voetbalclub weet binnen te halen. Daarom moeten we ons met zijn allen inzetten als ambassadeurs 

voor de zwemsport en trachten deuren te openen welke ons als DWV in een betere positie brengen. 

Als jullie dus ingangen hebben of weten om potentiële adverteerders en/of sponsors te benaderen 

horen wij dat graag. Binnenkort komen we ook terug op de nieuwe Hoofdsponsor “Bouwbedrijf de 

Graafschap” welke zich voor meerdere jaren verbindt aan DWV. Dit bedrijf wil graag uitleg geven wat 

het voor activiteiten het heeft en om welke reden ze besloten hebben DWV te ondersteunen. 

Hopelijk krijgen we veel positieve reacties vanuit jullie. 

 

Tot gauw ik hoop weer snel op het zwembad. 

 

Walther.   
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Jeugdtrainingen 

Uiteraard liggen de trainingen en competities stil momenteel, maar we zoeken wel met spoed 

uitbreiding van ons trainingskader voor onze jeugdteams. Wil je hier mee informatie over krijgen 

neem dan even contact op met: dwv.secretaris@gmail.com of rechtstreeks met Nicolle Rutten, 

voorzitter polocommissie. 

 

Oliebollen 

De olieactie was een groot succes en dit gaan we dit jaar zeker doorzetten in de drive-inn vorm waar 

we nu voor hebben gekozen. We waren uitgebreid te horen en te zien bij radio en TV Omroep 

Gelderland en zelf op het NPO radiojournaal tijdens de Top 2000! 

Een woord van dank aan bakker Hans de Groot, Peter Houtkooper, Rob Vreman en Lia Oude 

Wolbers. 

 

Competities 

Zoals het er nu uitziet zullen de waterpolocompetities tot 1 maart 2021 geen doorgang vinden en 

zelfs later. Als de competitie toch wordt hervat dan zal er in de maanden mei en juni gespeeld 

moeten worden.  

De zwemwedstrijden zullen dit seizoen helaas geen doorgang vinden. 

 

Landtraining  

Ter compensatie van het gemis aan zwem- en polotraining is er wederom de mogelijkheid om 

landtrainingen op een veilige (corona)wijze rondom het zwembad te organiseren. Wil je met je ploeg 

aan de slag om dit te doen laat dit even weten aan het bestuur, zodat dit geregeld kan worden. 

Graag het liefst afspraken maken op vaste tijdstippen waarop getraind gaat worden.  

 

Contributie terugvragen 

Zoals Walther al in zijn voorwoord aangaf is er een eenmalige mogelijkheid om een maand 

contributie terug te vragen. Dan kan heel eenvoudig: richt je verzoek aan dwv.secretaris@gmail.nl. 

Dit wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld. 
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