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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



De Waterdroppels

De Waterdroppels is het officiële
t i j d s c h r i f t  v a n  de  H a a r l e m s e
zwemvereniging ‘De Watertrappers’
(DWT) en verschijnt tien keer per jaar.
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Vertrouwenscontactpersoon

Graag wil ik mij voorstellen als nieuwe vertrouwenscontactpersoon
binnen DWT.
Mijn naam is Marjolijn Verbruggen. Sommigen kennen mij van de
waterpolo afdeling, ik speelde van 2000 tot 2012 bij de dames van
DWT. Vanaf 1995 zat ik ook in de polocommissie (eerst als
penningmeester en later als voorzitter) en ik heb ook een tijdje
training gegeven aan dames-jeugd.
Per oktober 2013 volg ik Sabine Roozen op als
vertrouwenscontactpersoon. Dat betekent dat ik bij problemen binnen
de vereniging een luisterend oor kan bieden en zo nodig kan
doorverwijzen naar de juiste commissie of instantie. Het gaat hierbij
uiteraard om zaken die niet direct opgelost kunnen worden door de
betrokkenen onderling.

Het e-mail adres om mij te bereiken blijft ongewijzigd;
vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl .

Nieuwjaarsreceptie DWT
Zondag 5 januari

Het clubhuis is open van half 5 tot half 7

Vrij zwemmen is van half 5 tot half 6

mailto:vertrouwenspersoon@dwt-haarlem.nl
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Meer vrijwilligers
Even voorstellen,

Wij zijn Sandra Hendriks en Carry Smits, allebei al jaren actief
binnen DWT. 
Wij volgen nu de cursus 'Vrijwilligers coördinatie' bij Sportservice
Noord-Holland. Deze cursus is het vervolg op de succesvolle
wervingscampagne 'Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd'. De cursus
zorgt voor meer coördinatie bij het uitvoeren het vrijwilligersbeleid.
Daarnaast zal er een duidelijke visie, doelstellingen en een actieplan
worden gerealiseerd. Wij zijn erg enthousiast en willen jullie
informeren over deze aanpak. Tot eind mei zijn wij bezig om een
start te maken met een nieuwe manier van werken met vrijwilligers.

Kort gezegd komt deze aanpak er op neer dat:
• Er wordt een werkgroep opgericht
• Het liefst hebben wij van iedere commissie een

vertegenwoordiger in de werkgroep
• Door het met elkaar invullen van een scan komen wij achter

onderwerpen die nog onvoldoende zijn opgepakt.
• Wij kunnen hieruit doelstellingen  formuleren die we met

behulp van ons actieplan gaan uitvoeren.
• Na een/twee jaar zal dit beleid zo verankerd zijn binnen de

vereniging dat het behoud van vrijwilligers geen "toverwoord"
meer is!

Wij hopen dat wij met deze gestructureerde aanpak nog beter kunnen
"zorgen" voor alle vrijwilligers binnen DWT.

Met sportieve groet,
Sandra Hendriks
Carry Smits
www.meervrijwilligersinkorteretijd.nl 

http://www.meervrijwilligersinkorteretijd.nl
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ZATERDAG 4 JANUARI 
 

Voor alle kinderen die leszwemmen bij
DWT 

ZWEMFEEST !
 
Alle leszwemmers zijn welkom in de Planeet van 8.30 - 9.30 uur
(Let op: het is alleen voor de leszwemmers, niet voor hun ouders of
broertjes en zusjes)

Aanmelden kan vanaf 8.20 uur
Wat we gaan doen verklappen we nog niet !
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Van het leszwemmen !

Zaterdag 16 november is er afgezwommen in de Planeet.
Ondanks dat het vroeg was waren er heel veel vaders, moeders, opa's,
oma's, broertjes, zusjes en nog vele bekenden dus het was een
gezellige boel.
Wij willen:

Ajayan Sudharhan
Aymane Bouhlala
Job Kerkhoff
Narek Minasian
Mees Kortjens
Diego Denie

Jacob Burghart
Mohamed El Khalfioui
Nicolai Stolwijk
Aya El Attar
Jip Manshanden
Valentijn 

Feliciteren met het behalen van hun A diploma

Voor het B diploma zijn:

Faiza Kacimi
Marnix Reus
Zena Tawfik Elhabet
Kayleigh Rigter
Rebecca Kaiser
Ashraf Mejdoubi
Luana Sussenbach
Rozemarijn van Tilt
Chahira Boulakhrif
Jasper Roozen
Iris Gotz
Isa Kuipers

Pomme van Beem
Femke de Boer
Anouk van Baak
Ward Ottervanger
Iskra Ihtijarevic
Thijs Huijsmans
Robbie Huisman
Madelief Boef
Bo Wouda
Frederique de Vries
Isabella Minnaar
Idrissa Gouem

GESLAAGD, gefeliciteerd !
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En het C diploma is gehaald door:

Yassine El Faresi
Tim Boing
Koen Wijnstok
Sami Ben Azougagh
Andie Zonneveld
Dex de Vries
Mohammed  Abdoelrahman
Nikki KuipersFantastisch hoor !!

We hopen jullie allemaal terug te zien bij DWT !
Mocht u zoon/ dochter stoppen met zwemmen, vergeet hem/ haar dan
niet af te melden op: ledenadministratie@dwt-haarlem.nl 

Wij willen ook graag Femke de Boer en haar ouders bedanken voor
de overheerlijke taart die wij ontvingen na het afzwemmen, we
hebben ervan gesmuld !

En nu gaan we natuurlijk weer goed oefenen voor de volgende ronde
afzwemmen op 8 maart 2014 !
Hieronder weer een lijstje met alle belangrijke data:

Voor de Vrijdag:
Vrijdag 6-dec Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Vrijdag 13-dec
Vrijdag 20-dec
Vrijdag 27-dec
Vrijdag 3-jan
Vrijdag 10-jan Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Vrijdag 17-jan
Vrijdag 24-jan In het diepe zwemmen we met kleren aan

Vrijdag 31-jan
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

mailto:ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
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Kerstfeest
23 december
vanaf 21:30

Clubhuis DWT
zijkant Boerhaavebad

Jullie zijn natuurlijk welkom op ons zwemfeest op 4 januari !

Voor de zaterdag:
Zaterdag 7-dec Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Zaterdag 14-dec
Zaterdag 21-dec
Zaterdag 28-dec
Zaterdag 4-jan Zwemfeest 
Zaterdag 11-jan Er wordt gekeken wie er een badje verder mag
Zaterdag 18-jan
Zaterdag 25-jan In het diepe zwemmen we met kleren aan

Mocht u vragen, opmerkingen of een leuke anekdote hebben over de
zwemlessen, laat het ons weten op:

leszwemmen@dwt-haarlem.nl

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl


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 Ramplaan-
kwartier aan het Marcelisvaartpad.
Wij beschikken over ruime parkeergelegenheid.
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Zuyderzee Masterscircuit(1)
te Emmeloord
Door Corine Kalbfleisch

Op 19 oktober 2013 reed ik samen met Michiel naar Emmeloord om
aan de tweede wedstrijd van bovenvermeld circuit mee te doen. De
plaats van bestemming was zwembad Bosbadhal. (25m. baan) De
aanvang van het inzwemmen was om 15.45 uur. De organisatie was
in handen van z.c. "Zignea". Het eerste programmanr. was de 200 m.
vrije slag. Wij zwommen beiden 'n goede tijd. Later op de middag
zwom Michiel een P.R. op zijn 100 m. vlinderslag. Klasse! Het was
ook gezellig om bekenden te ontmoeten.
Door het lange programma eindigde de wedstrijd in het begin van de
avond.
De terugweg duurde wat langer vanwege de vele regen onderweg.
Om kwart over negen zette
Michiel mij thuis af.

De uitslagen van deze dag waren:

Michiel H 50+: tijd:
200 m. vrije slag in 3.18,76 min. 7e pl.
100 m. vlinderslag in 1.54,32 min. 2e pl. + P.R.
100 m. wisselslag in 1.38,26 min. 9e Pl.
Corine D 60+:
200 m. vrije slag in3.21,13 min. 2e pl.
50 m. vlinderslag in 0.56,39 min. 2e pl.
100 m. wisselslag in 1.47,80 min. 2e pl.
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Zuyderzee Masterscircuit(2)
te Almere
Door Corine Kalbfleisch

Op zondag 17 november 2013 haalde Michiel mij om half twaalf af
om naar Almere te gaan voor bovenvermelde wedstrijd. Mooi op tijd
kwamen wij aan om voor het omkleden het zwemprogramme te
bekijken. Het inzwemmen begon om half 1.'De wedstrijd werd
gehouden in het zwembad Almere-Stad en de organisatie was in
handen van z.v. De Aalscholver. Zoals altijd van de sfeer heel
gezellig. Michiel en ik hadden hetzelfde zwemprogramma. Na de 4 x
50 m. vrije slag est. was de wedstrijd rond de klok van vijf uur
afgelopen.

Om zes uur waren wij mooi op tijd thuis voor het eten.

De uitslagen waren:

Michiel H 50+:tijd:
100 m. rugslag in 1.42,28 min. 5e pl.
200 m. wisselslag in 3.42,96 min. 3e pl.
100 m. schoolslag in 1.43,50 min. 5e pl.

Corine D 60+: 
100 m. rugslag in 1.51,09 min. 2e pl.
200 m. wisselslag in 4.06,18 min. 2e pl.
100 m. schoolslag in 1.50,58 min. le pl.
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Najaarsactie DWT clubkleding

Laatste kans voor de prijsverhoging om je DWT clubkleding te
kopen! (vanaf 1 januari 2014 verhogen de prijzen i.v.m. de 21%
BTW)

Bestellen doe je zo:
• Mail de gewenste artikelen (inclusief juiste maat) naar

yvetteroozen@gmail.com (in de bijlage treffen jullie de maten per
artikel aan)

• Vermeld naam, telefoonnummer en sporttak.
• Maak het totale bedrag over naar rekeningnummer 1317.27.257 t.n.v. 
• Y.T. Roozen onder vermelding van "DWT Najaarsactie en naam

(kind)".
• Vooraf betalen verplicht.
• Sluitingsdatum voor bestellen: vrijdag 15 november 2013
• Ophaalmoment van de kleding: vrijdag 29 november tussen 18-20 uur

in het clubhuis van DWT.

Mooi moment voor de feestdagen om de kleding te schenken!!!
Na 1 januari 2014 kan je zelf bij Oosterbaan je spullen bestellen en
reken je ook zelf met hen af (incl verzendkosten). www.oosterbaan.nl

DWT short:
€ 8,50 zonder
€ 16,95 met

zakken

DWT shirt:
€ 11,30

DWT tas:
€ 26,75

mailto:yvetteroozen@gmail.com
http://www.oosterbaan.nl
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Activiteitenkalender 2013-‘14

Oktober 2013 November 2013 December 2013
3: Kopij inleveren 6: Kopij inleveren 4: Kopij inleveren

3: minipolotoernooi
9:herenoverleg

10:damesoverleg

17:Bestuur & WA

vergadering
16 afzwemmen 19: Bestuursvergadering

Herfstvakantie:externe

activiteit

17:spelregelmiddag voor

aspiranten onder

11,13,ouders en

nieuwkomers.

Kerstvakantie:trainingsda

g

13:jeugdsportpastoernooi
21: Bestuur & JREZ

vergadering
21:16+kerstfeest

?:spelregelmiddag 24:jeugdsportpastoernooi 22:kerstfeest

24 Sinterklaas

30 sinterklaas

Januari 2014 Februari 2014 Maart 2014
1:Kopij inleveren 5:kopij inleveren 5:Kopij inleveren

3:poloboekje 2:jeudsportpastoernooi 8:afzwemmen

4:zwemfeest 15:polofeest 20:Bestuursvergadering

16 :Bestuursvergadering
20:Bestuur en WE

vergadering

23:VZ overleg

April 2014 Mei 2014 Juni 2014
2:Kopij inleveren 4:Kopij inleveren

7:herenoverleg

8:damesoverleg
30-4:Kopij inleveren 7-8 Pinkstertoernooi

8:inspraakavond jeugd 15:Bestuursvergadering 14:afzwemmen

12:sportgala 19:Bestuursvergadering

19:ALV 83 . 26: VZ overlegste

24:Bestuursvergadering Eind juni :100x100

20-21 Paastoernooi
Juni:clubkampioenschapp

en

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: Marieke Muntinga-Scharp
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



© Zwemvereniging De Watertrappers
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