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Voorzet van de voorzitter
Het is inmiddels alweer een half-jaar geleden dat ik mijn laatste
voorzet heb geschreven, dus even terugblikken naar wat er zich
allemaal heeft afgespeeld in de tussentijd. Allereerst zal ik beginnen
met de bestuurssamenstelling, tijdens de ALV liepen de termijnen af
van Jeroen Loerakker en Martin Belles. Hierbij wil ik wederom
Jeroen en Martin bedanken voor hun inzet in het bestuur! Tijdens de
ALV melde Johan Selles zich spontaan aan als bestuurslid en niet
veel later konden we Carry Muylaert welkom heten binnen het
bestuur.
Carry is een van de vele vrijwilligers die zich hebben aangemeld naar
aanleiding van het project "Meer vrijwilligers in minder tijd". Een
project waar verschillende acties zijn ondernomen om mensen als
vrijwilliger bij de club te betrekken. Ik denk dat iedereen de meeste
acties ook heeft meegekregen en vooral op de 3 belavonden zijn heel
veel leden en ouders bereikt. Het resultaat mag er ook zijn, een grote
groep nieuwe vrijwilligers! Tevens hebben we nu ook een
vrijwilligerscoördinatrice; Sandra van Gemert! Zij zal de vervolg
cursus van het project bijwonen en zich ook bezig houden met de
kaderdag van volgend jaar.
De taakverdeling in het bestuur is als volgt:

Robbert Henrichs -Voorzitter en
contactpersoon synchroonzwemmen
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Carry Muylaert -Secretaris en
contactpersoon wedstrijdzwemmen

André Visser - Penningmeester en
contactpersoon clubhuis

Ouke Koet -Vice-voorzitter en
contactpersoon waterpolo

Johan Selles - Opleidingen, algemene zaken
en contactpersoon leszwemmen
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Zoals te zien in de taakverdeling is Carry Muylaert de nieuwe
secretaris, zij heeft de taken overgenomen van Mieke Goedkoop.
Mieke was al een jaar gestopt, maar ook weer niet helemaal. Ze heeft
namelijk het afgelopen jaar nog altijd de bestuur e-mails en contacten
bijgehouden. Namens het bestuur wil ik dan ook Mieke hartstikke
bedanken voor haar inzet, terwijl ze ook voorzitter is van de
clubhuiswerkgoep!
Een ander heel belangrijk persoon voor de vereniging hebben we ook
bedankt. Het bestuur heeft namelijk ook vorig seizoen de
Sendenbeker uitgedeeld. Voor de mensen onder ons die de
Sendenbeker niet kennen, dit is de vrijwilliger van het jaar bokaal
van DWT. De beker is vernoemd naar de heer A. Senden, die in de
jaren 40, 50 en 60 in totaal 27 jaar lang in het bestuur heeft gezeten.
Dit jaar is de beker uitgereikt op de vrijzwemavond van leszwemmen
op de laatste vrijdagavond training... en wel aan Linda
Visser! Linda heeft zich de afgelopen jaren heel erg
ingezet voor de toekomst en kwaliteit van de
vereniging, wat heeft geresulteerd in veel cursisten
voor opleidingen voor synchroonzwemtrainster en
ook voor leszweminstructeur! Van veel van deze
cursisten is ze ook nog de praktijkbegeleider. Ook
was Linda afgelopen jaar op alle ABC leszwemuren
van DWT de uurleidster! Daarnaast zit ze namens
DWT ook in het kring bestuur van
synchroonzwemmen en was ze ook nog trainster bij
synchroonzwemmen! Namens de gehele vereniging
wil ik Linda hierbij nogmaals bedankt voor haar
inzet!
Een actiepunt van het bestuur is de automatische incasso voor de
sporters, een groot aantal van de verstuurde brieven hebben we
inmiddels getekend teruggekregen. Het was alleen te weinig om al
over te stappen op de automatische incasso en het zou een nog
ingewikkelde situatie opleveren als we de ene helft per automatische
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incasso factureren en de andere helft per email. Vandaar dat we
hebben besloten de facturen nog even per email te versturen (soms
zelfs 2 emails) tot voldoende leden de automatische incasso hebben
ingeleverd. Het is zeker de bedoeling om over te stappen op de
automatische incasso, dit scheelt namelijk een heleboel administratie.
Het is ook voor de leden zelf makkelijk. De komende tijd zullen de
commissies helpen om mensen te vragen om de automatische incasso
te tekenen. Extra formulieren hiervoor liggen in het clubhuis, dus
mocht u het formulier nog niet hebben ingevuld en zijn kwijtgeraakt,
vraag dan alstublieft een nieuw formulier aan in het clubhuis!
De website van DWT is een onderwerp dat heel vaak op het
voorzittersoverleg wordt opgebracht. Het voorzittersoverleg is een
overleg wat drie keer per jaar plaatsvindt tussen het bestuur en de
voorzitters van alle werkgroepen. Afgelopen voorzittersoverleg stond
het onderwerp ook weer op de agenda, maar dit keer met een hele
andere bedoeling. Er is namelijk een Petit comité gestart met het
ontwerpen van een nieuwe website en de eerste plaatjes waren al
fantastische, iedereen op het overleg was gelijk enthousiast! In
tegenstelling van alle voorgaande keren geef ik dit keer geen datum
aan. Zodra de nieuwe website online is, zullen alle leden dit meteen
merken met behulp van dit clubblad!
Het bestuur zit natuurlijk zelf ook niet stil en wij proberen ook zaken
te verbeteren, op het moment zijn we bezig met een cursus van een
extern bureau dat is ingehuurd door de KNZB. De cursus is
"Besturen met een visie", de eerste cursus dag is inmiddels achter de
rug en het bestuur heeft meteen een hoop huiswerk meegekregen.
Een aantal huiswerkvragen hebben we makkelijk kunnen
beantwoorden op het voorzittersoverleg. Bij de cursus zitten 4 andere
vereniging en het is leuk om van elkaar te leren en te bekijken hoe de
andere vereniging hun zaken op orde hebben of juist niet. Al met al
ben ik heel erg tevreden hoe we er bij DWT voorstaan. We hebben
een hele grote groep enthousiaste vrijwilligers, een ledenaantal dat al
jaren ligt stijgt en we zijn financieel gezond.
Tot de volgende voorzet!
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125 jaar KNZB
De KNZB bestaat dit jaar 125 jaar en daar zijn
we trots op!
Al 125 jaar zetten de KNZB, verenigingen en
vrijwilligers zich in om zoveel mogelijk mensen
actief de zwemsport te laten beoefenen. Jong en
oud, recreatief, competitief of topsport, ieder op zijn eigen niveau.
Het motto van de viering van het jubileum is dan ook ‘Lang leve
zwemmen!’
Jubileumboek
In september is tijdens het jubileumfeest ter gelegenheid van het
125-jarig bestaan van de KNZB het officiële jubileumboek “Lang
Leve Zwemmen” uitgereikt. Het eerste exemplaar werd overhandigd
aan oud-zwemster Erica Terpstra en Bart Zijlstra, directeur Sport van
het ministerie van VWS.
Het secretariaat van alle KNZB verenigingen ontvangen binnenkort 1
exemplaar van het jubileumboek. Uiteraard is het boek ook in te
zetten als geschenk aan relaties, sponsoren en vrijwilligers. Het boek
kost 22,50 Euro en is vanaf 8 september te koop via Sport en Kennis.
http://www.sportenkennis.nl/boek.asp?id=38
Hall of Fame
Tijdens het jubileumfeest is de Nederlandse Hall of Fame gelanceerd.
De Hall of Fame is een digitale eregalerij met Nederlandse
oud-topsporters uit alle zwemdisciplines. We zijn trots op onze
helden. Zij inspireren de jeugd en stimuleren hen te gaan zwemmen.
De website wordt nog aangevuld de komende tijd. Neem alvast een
kijkje op http://halloffame.knzb.nl .
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Week van de Scheidsrechter
(Van de KNZB site)
Een tijdregistratie zonder official
Geen wedstrijd zonder scheidsrechter
Geen scores zonder jurylid
Deze week is het de Week van de
Scheidsrechter. Dan spreken we uit
wat iedereen denkt, maar niet vaak
zegt; waardering voor de official, de scheidsrechter en het jurylid.
Competities en kampioenschappen kunnen niet plaatsvinden zonder
de inzet van enthousiaste officials, scheidsrechters en juryleden. Wij
waarderen uw inzet langs de badrand zeer! U maakt het mogelijk dat
er op allerlei niveaus week in, week uit wedstrijden op een plezierige
en sportieve manier kunnen plaats vinden. Bedankt!
We wensen u veel succes en plezier bij alle wedstrijden van het
komende seizoen.
Officials in het zonnetje zetten
Naast de campagne is de Week van de Scheidsrechter natuurlijk ook
de gelegenheid om de scheidsrechters in het zonnetje te zetten.
Zonder scheids geen wedstrijd, zonder teams geen competitie, zonder
spelers geen team.. kortom, we hebben elkaar nodig. Maar het is goed
om bij de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van een
scheidsrechter heel even stil te staan tijdens deze Week van de
Scheidsrechter. Zo'n blijk van waardering, hoe groot of klein dan
ook, geeft de scheidsrechter meer dan voldoende energie om er weer
een mooi seizoen van te maken. Laat deze week niet ongemerkt
voorbij gaan.

Meld je aan als scheidsrechter of official.

Sinterklaas naar DWT

Zondag 24 november komt
Sinterklaas naar DWT!
Hoe laat: van 10:00 tot 12:00 uur
Waar: Clubhuis DWT
Hoe: laat weten dat je komt via clubhuis@dwt-haarlem.nl
Sinterklaas wil graag van te voren weten hoeveel kinderen
er komen
Mail de Sint en tot dan!
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Planning Junior Pro 2013-‘14
Augustus
30

Les 1a

November

September
6
13
20
27
December

1

Les 2c kleding 6

8
15
17

Les 3c kleding
Uitzoeken
Swimkick
Les 1d
kleding
HPC bokaal

22
24
29

Les 2a
Les 3a
Les 1b
Les 2b

13
20
22
27

Oktober
4
11
18
25

Les 3b
Demo We/Sy
Demo Wa
Les 1c kleding

Januari
Les 2d
kleding
Afzwemles
Afzwemmen
Kerstfeest!!
Xxxxxxxxxxx
x

10
17

xxxxxxxxxxx
x
Les 1a
Les 2a

24

Les 3a

3

31

Februari
7
2

Les 1b
Swimkick

Maart
7

Demo We

14
21

April
4

Les 2b

14

Les 1c kleding 11

Les 3b

21

Les 2c kleding 18
20
Les 3c kleding 25

28

Demo Wa/Sy 28

Mei
2

Afzwemles

9

Afzwemmen 13

Sportkeuzeles

16

Sportkeuzeles 20

Sportkeuzeles

23

Sportkeuzeles 27

Jeugdkamp!!

30

Sportkeuzeles

Juni
6

Juli
Sportkeuzeles 4

Uitzoeken
Les 1d
kleding
xxxxxxxxxxx
x
Paastoernooi
Les 2d
kleding

10kamp
spelletjesles

Zomervakantie!
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Toelichtingen jaarplan
Periode a en c:
Zwemvaardigheid 1, zwemvaardigheid - synchroonzwemmen
Zwemvaardigheid 2, wedstrijdzwemmen - waterpolo
Zwemvaardigheid 3, synchroonzwemmen - zwemvaardigheid
Periode b en d:
Zwemvaardigheid 1, wedstrijdzwemmen - waterpolo
Zwemvaardigheid 2, zwemvaardigheid - synchroonzwemmen
Zwemvaardigheid 3, waterpolo- wedstrijdzwemmen
A, b, c, d, staan voor de periodes dat de kinderen les hebben, na 3
weken a word er gewisseld naar b. Heeft een kind 3 weken bij a
wedstrijdzwemmen en waterpolo gevolgd, zal hij of zij nu 3 weken
in periode b synchroonzwemmen en elementair zwemmen volgen. In
periode c wisselt hij of zij weer naar wedstrijdzwemmen en
waterpolo, enzovoorts.
In periode c en d word er met kleren aan gezwommen.
Demo's
Tijdens de demo's krijgen de verschillende sporttakken de kans om te
laten zien wat hun sport verder nog inhoud. De sporttakken hebben
geheel de vrijheid om de leuke kanten van hun sport te belichten en
ook op de onderdelen die niet geoefend hoeven te worden voor de
diploma's. Het word van de kinderen verwacht dat ze allemaal mee
doen. Zeker een aanrader om als ouder even te gaan kijken!
Kleding
Op de data waar 'kleding' achter de les staat, word er door de
kinderen met kleding gezwommen. Dit bestaat uit: Zwembroek/
badpak, lange broek, t-shirt, blouse of hemd met lange mouwen,
schoenen: gymschoenen of waterschoenen (surfschoenen zijn niet
toegestaan) en een plastic tas. Alle kinderen dragen kleding op deze
data!
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Uitzoeken
Op deze data word er gekeken welke kinderen mogen afzwemmen.
Kinderen zonder kleding mogen, al zwemmen ze heel goed, niet
afzwemmen. Probeer aanwezig te zijn!
Afzwemles
Dit is een oefenles voor het afzwemmen. Het programma van het
afzwemmen word doorgezwommen en de kinderen krijgen de laatste
feedback vanaf de kant.
Afzwemmen
Juiste kleding is verplicht. Na het afzwemmen krijgen de kinderen
hun diploma en een klein presentje.
Swimkick/ HPC bokaal/ paastoernooi
Dit zijn wedstrijden van wedstrijdzwemmen waar jonge zwemmers
zonder startnummer aan mee mogen doen, goed om de sfeer van een
echte wedstrijd te proeven! Informatie volgt!

Kerstfeest
Een gezellig kerstfeest georganiseerd voor alle jonge leden van
DWT. Er worden spelletjes gedaan, samen gezwommen, samen
gegeten en op het eind nog een kleine disco. Hou de datum vast vrij,
het belooft weer heel gezellig te worden! Hou het clubblad in de
gaten, informatie volgt!
Toelichting Sportkeuzeles (Nieuw!)
De kinderen mogen 2 sporten kiezen die ze elk 3 weken, een heel uur
lang gaan bijwonen. Ze krijgen verdieping op de sporten die ze leuk
vinden en krijgen een breder zicht van wat deze sporten inhouden.
We proberen ze hierbij te stimuleren in de keuze voor een sport! De
indeling van het bad blijven deze weken het zelfde, het verschil is dat
er niet meer naar een half uur gewisseld word van sport. Na 3 weken
wisselen de kinderen naar de sport van hun 2e keuze. Informatie
volgt!
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Jeugdkamp
Het jeugdkamp is een kamp dat word georganiseerd voor de kinderen
van DWT van 10 tot 16 jaar. Het kamp begint op vrijdag en eindigt
op zondag. Tijdens het kamp worden spelletjes en activiteiten
georganiseerd, zowel in het water als op het droge. Net als elk jaar
belooft het weer een gezellig kamp te worden, hou de datum alvast
vrij!

10kamp spelletjesles
De laatste les voor de vakantie gaan we spelletjes doen met de
kinderen in het zwembad.

World Cup jureren in
Eindhoven
Door Yvette Roozen
Op donderdag 8 augustus gingen Aart, Wouter en Yvette samen met
hun ZV Haerlem collega Rob naar Eindhoven om te jureren bij de
World Cup. Dat is een cyclus van 7 tweedaagse zwemtoernooien
voor de wereldtop. De KNZB had na het WK in Barcelona een
vliegtuig gecharterd om zoveel mogelijk medaillewinnaars naar
Eindhoven te krijgen. En die toppers kwamen: James Magnussen,
Yannick Agnel, Kosuke Kitajima, Chad Le Clos, Conor Dwyer,
Fabio Scozzoli en Roland Schoeman bij de heren. En bij de dames:
Katinka Hosszu, Ranomi Kromowidjojo, Sarah Sjoestrom, Jeanette
Ottesen, Inge Dekker, Femke Heemskerk, Lauren Boyle, Brittany
Elmslie, Emily Seebohm, Lotte Friis, Megan Romano en Mireia
Belmonte Garcia.
De dag begon vroeg met de juryvergadering. Die ging niet zoals we
gewend zijn. Eerst alle kledingregels. Wouter had zijn ¾-broek aan,
dat mocht echt niet. Dus snel een broek geleend van iemand. Verder
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alle T-shirts in de broek, dat staat netter. Verder werd het op- en
afmarcheren uitgelegd. De Europese zwembond is daar heel streng
in, want het moet er op TV netjes uitzien. We kregen meteen de
fungeerlijst en jawel: Wouter zou 's middags tijdens de finales op tijd
baan 4 staan, de baan der banen met al die wereldtoppers! Ik was
jaloers
In de ochtendsessie veel series, met Nederlandse (sub)toppers en de
buitenlanders. Er waren enkele 11-jarige Chinezen om ervaring op te
doen. Nou, die werden dan wel laatste, maar ze waren 11!!! Voor we
het wisten was de sessie voorbij en konden we gaan eten. Dat werd
netjes verzorgd door de organisatie. Daarna hadden we even vrij en
gingen we de stad in. Lekker terrasje gepakt in het zonnetje om op te
laden voor de finalesessie.
W e d e r o m
juryvergadering.
Nu begon de
scheidsrechter met
complimenten,
want het ging
vanmorgen echt
goed.
Twee
aandachtspuntjes,
die vanmiddag
beter moesten. En
na 30 minuten
informatiestroom
marcheerden we
weer op. Veel
bekenden op de
tribune, maar we
mochten vooral niet
zwaaien. Wouter heeft deze middag een wereldrecord geklokt.
Tegenwoordig gaat het met elektronische tijdwaarneming, maar stel
dat die uitgevallen was, dan had Wouter zijn handgeklokte tijd als
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wereldrecord gegolden. Dat is toch TOP!!! Wouter is regelmatig te
zien in de filmpjes op www.nos.nl/sport.
Wij hebben een enorm leuke dag gehad, met slechts 1 diskwalificatie
van een Angolese zwemmer (valse start op de 50m vrij). De
scheidsrechter was ook tevreden en volgend jaar gaan we weer en
nemen we Corrie in ieder geval mee. Welke tijdwaarnemers willen
nog meer (voorwaarde is wel dat je functie 3 hebt)?

Europese Master
Kampioenschappen
Zwemmen Eindhoven
In de week van 1-7 september werden de Europese Master
Kampioenschappen zwemmen
gehouden in Eindhoven. De
organisatie stond als een huis en wij
hoefden er alleen maar van te
genieten! Voor DWT deden Corine
Kalbfleisch, Michel Wigbers, Peter
vd Bor en Yvette Roozen mee. We
namen wel 2 juryleden mee,
namelijk Corrie Schildwacht en
Wouter vd Bor. Ook deden er 2
synchroondames mee, Annette
Knape en Katherine Zwaanswijk.
Hen heben we op dinsdag kunnen
aanmoedigen bij de vrije uitvoering.
Het was een volle week. Elke dag
zwemmen of jureren, iedereen een
avond koken, Yvette moest ook nog
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voorbereidingen treffen voor het open water evenement op zaterdag 7
september, waar ze een deel organisatie deed. We waren aan het
einde van de week afgedraaid.
Vrijdag 6 september was de 50m vrije slag en daar deed niemand
minder dan Inge de Bruijn mee. Ze zwom de snelste tijd van allemaal
(volgens mij had ze stiekem toch getraind) en een Europees records
voor haar leeftijdscategorie, net geen wereldrecord. Haar filmpje
staat op you tube, bij zwemsport.tv.
Corine zal ongetwijfeld een uitgebreider verslag typen, dus laat ik het
hierbij.
Het was een week om nooit te vergeten. Voor de foto's verwijs ik
jullie naar de facebook pagina van DWT, want anders is dit boekje zo
vol.

Osnabrück 2013
Door Yvette Roozen
Vrijdag 13 september, een mooie dag om naar Osnabrück af te
reizen. De gemiddelde leeftijd lag dit jaar wat lager dan anders. Mee
gingen: Lana en Fiona Wemheuer, Jeroen en Esther vd Eijnden,
Naoufal en Ouassima Quandil, Brian Jorna, Emre Uysal, Hannah
Schrijver, lloyd Muylaert, Peter en Wouter vd Bor, Michel Wigbers
en Yvette Roozen.
In totaal pakten we 5 goud, 4 zilver en 4 brons. Ouassima en Michel
haalden een finaleplaats in hun leeftijdscategorie. Gelukkig hadden
we ook weer een startmisser, dit keer was dat Emre, die niets begreep
van de Duitse speaker en prompt bleef staan achter het startblok.
Hannah heeft de 200m vlinder uitgebikkeld en werd beloond met
zilver!
Zaterdagavond werd er een kleine disco georganiseerd in een van de
slaapzalen. Deze werden dit jaar overigens gedeeld met de
zwemploeg uit Greifswald. De kleinsten sliepen op zolder, de groten
beneden en de begeleiders hadden dit keer hun eigen hok. Die waren
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dan ook uitgeslapen bij het ontbijt. Iedereen ging met een medaille
terug naar huis, nadat we onderweg nog even stopten bij de grote gele
M. Het was een geslaagd weekend!
Ook voor de foto's van dit evenement, kijk op de facebook pagina
van DWT!

Van de polocommissie
Waerde leden,
De gele knikker ligt weer in het bad en de eerste wedstrijden zijn
reeds gespeeld. Het boekje is weer uitgebracht en de polocie is weer
in een vernieuwde samenstelling doorgegaan. Ook voor jullie zullen
er een aantal veranderingen merkbaar zijn.
De eerste zijn natuurlijk de nieuwe spelregels die van kracht zijn
geworden. Zit je jezelf nu dus af te vragen waarom je afgelopen
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wedstrijd 3 p'tjes had, check de regels dan even op de KNZB-site.
Tevens een grote verandering is het nieuwe trainingsuur wat wij op
vrijdag aanbieden aan heren 3, 4, en 5! Zijn kunnen op vrijdag in de
Planeet lekker ballen. De trainingstijden kunnen aan hun aanvoerder
vragen.
Nog een kleine delta ten opzichte van vorig seizoen zijn de nieuwe
startkaarten. Deze zijn te vinden bij het tafeltje, maar zullen door
iedereen op nieuw moeten worden getekend. Als u in het bezit bent
van een W-tje, dit graag even a.s.a.p. doen.
Na de huishoudelijke mededelingen, ook nog wat nieuws.
Graag feliciteert de polocie Kasper, Janna en Ouassima met de
toelating tot het WOC-team van Noord-Holland! Succes en sterkte.
Op zondag 3 november is in de Planeet het jaarlijkse DWT minipolotoernooi! U bent dan van harte uitgenodigd te komen kijken
en onze kinderen aan te moedigen.
Tot slot het heugelijke nieuws dat de damestak dit jaar goed en met
een volle bak van start is gegaan! Frank heeft de rol als
dameshoofdtrainer op zich genomen en beide trainingen ligt het
water nu zo goed als vol, ook zijn de eerste overwinningen door
dames 1 al binnengehaald. Ga zo door allemaal!
Geniet van je wedstrijden de komende tijd en tot november!
Met vriendelijke groeten,
Namens de polocie,
David de Loor

Uit het Haarlems Dagblad
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Zuyderzee Masterscircuit
te Amersfoort.
Door C. Kalbfleisch
Op 24 maart 2013 haalden Michiel en Yvette mij met de auto van
huis om naar Amersfoort te reizen. Michel ging op eigen
gelegenhéid. Ruim op tijd kwamen wij bij het Sportfondsenbad aan
zodat er nog tijd was om thee te drinken en het zwemprogramma in
te zien. De organisatie was in handen van A.Z. en P.C. Er deden ruim
300 zwemmers mee uit veel verschillende verenigingen. Om half
twee begon het inzwemmen en 'n half uur later ging de 200 m.
rugslag van start. Michiel en ik konden meteen aan de bak. Op het
programma stond ook de 400 m. vrije slag. Door de grote deelname
op dit nummer werd er met twee zwemmers in een baan
gezwommen. De wedstrijd was ongeveer half zes afgelopen en rond
zeven uur waren we thuis.
De uitslagen waren: (50 m. baan)
Yvette D 30+: tijd:
50 m. vlinderslag
in
0.37,82
50 m. vrije slag
in
0.31,81
400 m. vrije slag
in
5.55,44
Michel H 30+:
50 m. vlinderslag
in
0.32,14
50 m. vrije slag
in
0.29,29
50 m. rugslag
in
0.36,74
Michiel H 50+:
200 m. rugslag
in
3.51,73
100 m. schoolslag
in
1.48,50
200 m. vlinderslag
in
DIS
Corine D 60+:
200 m. rugslag
in
4.06,51
50 m. vlinderslag
in
0.55,89
400 m. vrije slag
in
7.33,80

3e plaats
le plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats
3e plaats
6e plaats
9e plaats

3e plaats
3e plaats
2e plaats

Gedurende het winterseizoen (van oktober tot april) bent u
van harte welkom in de gezelligste tennishal van Haarlem.

www.fablotennishal.nl
tel.: 023-5100537
U kunt de Fablo Tennishal vinden in het Ramplaankwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Nieuws van de
clubhuiscommissie
Het nieuwe seizoen is begonnen en veel DWT'ers hebben het
clubhuis alweer bezocht. Er zijn een aantal dingen anders. De wand
staat al in een frisse kleur en eerdaags gaan we verder met dit project.
Het blijft een verassing wat precies. Jullie zullen het vanzelf zien!
Verder hebben we een nieuwe tv in het clubhuis hangen en staat er in
de keuken een nieuwe koelkast. De oude maakte zoveel ijs dat kon
echt niet meer. Naast deze investeringen in het clubhuis is er ook een
donatie gedaan aan de verschillende sporttakken van de vereniging.
Waterpolo heeft bijvoorbeeld nieuwe doeltjes aangeschaft en
synchroonzwemmen is bezig met het kopen van een nieuwe
muziekinstallatie. Allemaal geen overbodige luxe.
Dit alles is mogelijk gemaakt door de winst die het clubhuis maakt.
Dit is helaas niet ieder jaar mogelijk, maar zo af en toe kan het de
vereniging helpen bij het
aanschaffen van extra middelen.
De exacte reden waarvoor de
Stichting waaronder het clubhuis
valt opgericht is. Vergeet dus niet
bij je volgende bezoek een lekker
drankje of zakje snoep te kopen.
Het is niet alleen gezellig in het
clubhuis, maar dus ook indirect
goed voor de vereniging.
Tot snel!
Truus, Toos, Patick, Wiebe,
Mariska, Mitchell, Femke en
Mieke (de clubhuiscommissie)
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Activiteitenkalender 2013-‘14
Oktober 2013

November 2013

December 2013

3: Kopij inleveren

6: Kopij inleveren

4: Kopij inleveren
9:herenoverleg
10:damesoverleg
19:
Bestuursvergadering
Kerstvakantie:trainings
dag

3: minipolotoernooi
17:Bestuur & WA
vergadering
Herfstvakantie:externe
activiteit
13:jeugdsportpastoerno
oi
?:spelregelmiddag

16 afzwemmen

21: Bestuur & JREZ
vergadering
24:jeugdsportpastoerno
21:16+kerstfeest
oi
24 Sinterklaas
22:kerstfeest
30 sinterklaas

Januari 2014

Februari 2014

1:Kopij inleveren
3:poloboekje
4:zwemfeest
16
:Bestuursvergadering
23:VZ overleg

5:kopij inleveren
5:Kopij inleveren
2:jeudsportpastoernooi 8:afzwemmen
15:polofeest
20:Bestuursvergadering
20:Bestuur en WE
vergadering

April 2014

Mei 2014

2:Kopij inleveren
7:herenoverleg
30-4:Kopij inleveren
8:damesoverleg
8:inspraakavond jeugd 15:Bestuursvergadering
12:sportgala
19:ALV 83ste.
24:Bestuursvergadering
20-21 Paastoernooi

Maart 2014

Juni 2014
4:Kopij inleveren
7-8 Pinkstertoernooi
14:afzwemmen
19:Bestuursvergadering
26: VZ overleg
Eind juni :100x100
Juni:clubkampioenscha
ppen
27-28-29:jeugdkamp
?:minipolo-uitje

Informatie
Contact adressen
Dagelijks bestuur
# Robbert Henrichs (voorzitter)
tel.: 0681480333
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# André Visser
(penningmeester)
Planetenlaan 1, 2024 EN Haarlem
tel.: 0235310968
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl
Ledenadministratie (Adreswijzigingen,
lidmaatschap en opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Mieke Goedkoop
(voorzitter)
tel.: 06-42002548
# Toos Goedkoop
(Agenda beheer)
tel.: 06-10916351
clubhuis@dwt-haarlem.nl

Jeugd- en REZ-zaken (JREZ)
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwem uren
Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl. Zwemvaardigheid)
Uurleider: Merel Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Planeet zaterdag
8.00-9.00 ABC
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 ABC
uurleider: Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
Zwemmen voor volwassenen (Het uur U):
19.30-20.30 Zwemuur voor volwassenen (uur U)
Uurleider: Kitty Ungureanu tel: 023-5330857
Synchroonzwemmen:
dinsdag: 17.30-19.00 uur Boerhaavebad
zaterdag:
droogtraining:13.00-14.00 uur
Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
maandag
06.45 - 07.45 uur Boerhaavebad
maandag
17.00 - 18.00 uur Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
woensdag 22.00 - 23.00 uur Boerhaavebad
donderdag 17.30 - 18.30 uur Boerhaavebad
zaterdag 07.15 - 08.45 uur Boerhaavebad
Waterpolo:
Minipolo en Pupillen
vrijdag
18.30 - 19.30 uur Boerhaavebad
zondag
16.30 - 17.30 uur Boerhaavebad
Aspiranten < 17
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
donderdag 20.15 - 21.15 uur Boerhaavebad
Herenselectie
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Heren 3, 4, 5
maandag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
21.45 - 23.00 uur Boerhaavebad
Dames
dinsdag
19.30 - 21.00 uur Boerhaavebad
vrijdag
20.30 - 21.45 uur Boerhaavebad

Het beheerkantoor voor
Vereniging van Eigenaren
JVL Administraties BV is het beheerkantoor voor Vereniging van
Eigenaren in Haarlem en omstreken. Momenteel beheert JVL
Administraties B.V. ruim 90 VvE`s in de regio Kennemerland (o.a.
Haarlem, Heemstede, Hillegom, IJmuiden, Lisse, Zandvoort, etc.).
Enkele voordelen van JVL Administraties B.V. zijn:
•
•
•

Professionaliteit (30 jaar ervaring)
Snelle reactie (binnen 24 uur antwoord, ook bij calamiteiten)
Optimale service en dienstsverlening

Op zoek naar een beheerkantoor dat alle zorgen voor een Vereniging
van Eigenaren uit handen neemt, neem dan contact op met:
JVL Administraties B.V.
Hulswitweg 27A
2031 BG HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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