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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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Nieuwjaarswedstrijd Hoorn
Door Michel

Bij de nieuwjaarswedstrijd in Hoorn. De wel bekende oliebollen
wedstrijd waarin alle zwemmers 3 50m nummers zwemmen en dan
per leeftijdscategorie wordt er een finale 100m wisselslag finale
gezwommen. DWT had in totaal 6 finale plaatsen en deze werden
door de zwemmers steeds luid bejubeld. Kenan en Irvine werden 1e
en 3e in de leeftijd 2002/2003. Kitha werd 2e in de leeftijd
2002/2003. Ouassima werd 1e in leeftijdscategorie 2000/2001.
Anouk werd 5e bij de dames en Roland werd 3e bij de senioren. 

8 x goud bij Winterkring
kampioenschappen
Door Michel

Bij de Winterkringkampioenschappen in Purmerend heeft DWT
onzettend goed gepresteerd. Dit jaar was het voor het eerst dat alle
100m werden verzwommen. De jaren ervoor waren het maar twee
afstanden. Ondanks dat het ontzettend druk was, werd er ontzettend
goed gezwommen. 
DWT is ontzettend goed op de 100m schoolslag. In totaal hebben we
4 x goud gehaald. Kenan (2003), Kitha (2002), Ouassima (2001) en
Roland (senioren) wonnen deze afstand. 
Ouassima won ook nog de 100m wisselslag en behaalde zilver op de
vrijeslag (net geen NJK limiet) en brons op de rugslag. Kenan won
zijn resterende drie afstanden en was dus met vier gouden medailles
ons goud haantje. 
Emre haalde zijn eerste medialle op de kring kampioenschappen. Hij
werde 3e op de 100m schoolslag. Miquel zwom voor het eerst onder
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de 1.20 op de rugslag en werd zo ook 3e. Irvine haalde twee 3e
plaatsen. De eerste op de vrijeslag en tweede op de rugslag. 
Roland verbeterde in deze wedstrijd ook nog zijn pr en clubrecord op
de 100m vlinderslag. Verder waren er nog dikke persoonlijke records
voor Kelvin (2004). Hij zwom 1.28.88 op de 100m vrijeslag. Zyco
verbeterde zijn 100m wisselslag met 7 seconden van 1.18 naar 1.11.
en Bido verbeterde zijn 100m vlinderslag met twee seconden van
1.14. naar 1.12. Met die tijd haalde hij zijn eerste limiet voor de
zomer kringkampioenschappen. 

DWT blijft heersen in de
competitie
Door Michel

Ook de 3e ronde in de competitie is dik gewonnen door ons. Het
waren deze keer veel korte afstanden maar toch hebben we onze
voorsprong weer  met 100 punten vergroot. Er is door vele
zwemmers ontzettend goed gezwommen, maar er waren dit keer ook
wat diskwalificaties en een paar mindere tijden. 
Kitha en Ouassima startten allebei als startzwemmer in de 4 x 100m
vrijeslag voor meisjes. Met deze opstelling konden zowel Kitha als
Ouassima een poging wagen om als nog de NJK limiet te halen.
Kitha slaagde in deze opzet en Ouassima haalde het net niet. Maar ze
had al een limiet op de 50m vrijeslag. 
Er waren wel helaas veel diskwalificaties op de rugslag. Je moet als
je van je rug naar de buik draait meteen de koprol inzetten. Daarnaast
moet je natuurlijk op je rug afzetten. 
Als laatste wil nog even een paar dikke persoonlijke records
uitlichten. Nouafal verbeterde zijn 100m rugslag met 8 seconden.
Lana verbeterde haar 50m ruslag met 12 seconden. Fiona verbeterde
haar 25m vlinderslag met 8 seconden. Anouk is dit jaar al goed
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begonnen door al haar tweede persoonlijke record te zwemmen. Ze
verbeterde haar 100m vrijeslag naar 1.02.92. Sophie verbeterde haar
100m rugslag met 4 seconden. Tamara rugslag met 3 seconden. Jake
zwom 5 seconden van de 50m schoolslag af en komt zo in de buurt
van Irvine. Hachem zwom 4 seconden van de 50m schoolslag af.
Kenan zwom naar een clubrecord bij de 12-jarigen. Hij zwom 38.64
op de 50m schoolslag.

Minioren wedstrijd
Door Michel

Bij het 3e deel van de minioren wedstrijden stonden er zware
programma's op het programma. Tamara, Sophie en Irvine moesten
een 400m vrijeslag zwemmen en Kenan, Nouafal en Alleadine
moesten een 200m wisselslag zwemmen. Dit zijn zware afstanden als
je 10 of 11 jaar oud bent. 
Alle zwemmers deden het eigenlijk super. Tamara verbaasde me
zelfs door op de eerste 100m van de 400m bijna een persoonlijk
record te zwemmen en ze zwom dik onder het geschatte schema. 
De jongens van 2000/2001 hadden ook zware afstanden op het
programma. Miquel zwom voor het eerst onder de 3 minuten op de
200m wisselslag en haalde meteen een kring limiet. 
Ilir verbeterde zijn pr met 40 seconden op de 200m vrijeslag. Patrick
verbeterde zijn tijd naar 2.51. Dat was een persoonlijk record van 14
seconden.  Lucas zwom net niet onder de 3 minuten en Teije
verbeterde zijn pr met 6 seconden. 
Kitha werd 2x tweede op de 200m vrijeslag en 200m wisselslag. Ze
zwom 9 seconden zneller op beide afstanden. Kelvin haalde een 3e
plaats op de 50m vrijeslag.
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Ouassima en Kitha bij de
NJK Kortebaan
Door Michel

Als voorbereiding op de NJK waren Kitha en Ouassima al een keer
wezen trainen in het Sloterparkbad in Amsterdam. Zij hebben daar
meegetraind met de junioren selectie van De Dolfijn. Zo konden ze
alvast een beetje wennen aan het zwembad en konden ze het
zwembad een beetje in zich opnemen. Het is altijd goed om goed
voorbereid aan een wedstrijd te beginnen.
Een week later, in het weekend van 1-2 februari was het zo ver. Op
vrijdag heeft Ouassima de 50m vrijeslag gezwommen. Langs de kant
stonden Michel, Sophie en Kitha haar aan te moedigen bij de
wedstrijd. Haar ouders, haar broertje en een vriendinnetj hebben haar
ook heel goed aangemoedigd vanaf de tribune. Er waren wel meer
dan 500 toeschouwers bij de wedstrijd. Ouassima heeft erg genoten
van de wedstrijd. Ze zwom 30.74 op de 50m vrijeslag bij meisjes
junioren 2 (2001). Ze is 37e van Nederland geworden. 
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Zondag 2 februari was het de beurt voor Kitha. Kitha was al bijna
direct na het inzwemmen aan de beurt en Kitha zwom de 100m
vrijeslag. Ze startte met een goede start. Tot 50m was er geen vuiltje
aan de lucht en leek het een goede tijd te worden, maar bij het tweede
keerpunt draaide ze net iets te vroeg in en kon nog net met de grote
teen de wand aanraken. Hierdoor verloor ze wel iets tijd en werd de
tweede 50m echt zwaar, want je moet toch jezelf weer op snelheid
brengen. Ook weer met de aanmoedigingen van Sophie, Ouassima en
Michel en haar vader op de tribune zwom ze precies 1 seconde boven
haar beste tijd. 1.12.27. Dit was de 54e plaats bij de Junioren 1
(2002). 

Beide dames hebben nu al weer zin in juni en gaan de komende tijd
hard trainen om niet één, maar meerdere limieten te halen voor de
NJK langebaan, die ook weer in Amsterdam gehouden gaat worden.
Alleen nu is het dan een 50m bad en geen 25m bad! Schrijf 20 tot 22
juni alvast in jullie agenda. 
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Competitie deel 3, op 19
januari 2014 in Diemen.
Door Irvine

Vandaag voor het eerst naar het "Wethouder Duran" zwembad in
Diemen. Na eerst lekker uitgeslapen te hebben vertrokken we om
14.15 van huis, omdat we ook nog even moesten tanken. Daarna
gingen we rechtstreeks naar Diemen. De tom tom ingeschakeld, en
27,5 km en 25 minuten later kwamen we aan. Aan de buitenkant leek
het een leuk zwembad… en we zagen meteen een aantal
Watertrappers die zich al hadden verzameld. Even later was de hele
ploeg compleet. Een heel grote groep, deze keer,  want bijna iedereen
was er!
Aan de binnenkant bleek het toch een beetje aan de krappe kant, want
onze toeschouwers hadden grote moeite om een goed plekje te
kunnen vinden om de wedstrijd goed te kunnen zien. Maar goed, het
was wel gezellig met alle bekenden van onze club. Wij gingen
meteen inzwemmen, en bah! Het zwemwater bleek een beetje zout te
zijn… Ook weer eens wat anders! 
Precies om 16.00 begon de wedstrijd. Ik kon nog even rustig aan
doen, want ik hoefde pas in programma 6 te starten. Ik moest de 50
meter schoolslag zwemmen, en dat is niet mijn favoriete slag…
Bovendien moest ik tegen mijn grote vriend Kenan zwemmen, die
ook mijn grootste concurrent is.. en die is wel goed in de schoolslag!
Kenan was jarig geweest en had een nieuwe zwembroek cadeau
gekregen.. mooi hoor! Nou daar gingen we… Na even een snel
schietgebedje klonk het :  "op uw plaatsen……. Prrrrrr"!!

We gingen goed van start, en de opdracht die ik mezelf had gegeven
was: mijn oude tijd van 47.16 zo goed mogelijk te verbeteren, en zo
dicht mogelijk in de buurt van Kenan te blijven.. Ik heb mijn best
gedaan, en tikte als tweede aan achter Kenan in een tijd van 46.07..
Ja, wel een PR, maar helemaal tevreden was ik niet… Maar goed,
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mijn eerste zilveren medaille had ik dus al te pakken en Kenan zijn
gouden, want hij zwom 38,64… Ja, ik zei toch al dat dit niet mijn
favoriete slag is..?! Ik heb mijn vriend Kenan gefeliciteerd met zijn
mooie overwinning, en toen moesten we wachten tot programma nr.
22 om te starten voor de 100 m. rugslag. Dat duurde wel even, maar
het was leuk om te zien hoe goed onze teamgenoten bezig waren.. Er
werden heel wat medailles gewonnen door de kanjers van DWT…!
Later bleek dat we vanmiddag  14 x goud, 7 x zilver, 9 x brons en
een heleboel PR's bij elkaar gezwommen hebben…
Eindelijk waren wij weer aan de beurt.. en weer was mijn grootste
rivaal…Kenan! Maar ik moet wel eerlijk zeggen.. ik vind de laatste
tijd de rugslag heel erg goed gaan, en ik had ook de afgelopen
wedstrijden steeds mijn tijd op deze slag behoorlijk verbeterd… en

vandaag had ik er zin in!
Ik wilde graag weer een
nieuwe PR zwemmen. De
laatste op deze afstand
stond van vorige week in
Purmerend, want toen
zwom ik 1.27.79.
Geconcentreerd stonden
we naast elkaar aan de
start..Kenan in baan 3, en
ik in baan 4.. Na de
gebruikel i jke schiet -
gebedjes gingen we van
start.. Ik had vooraf
besloten zo snel mogelijk
van start te gaan, en te
kijken hoe ik uit zou
komen. Ik lag meteen een
stuk voor, en keerde als
eerste. De vlaggetjes aan
het plafond van dit
zwembad waren een beetjeIrvine
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verwarrend, want er hingen er zoveel dat je goed moest opletten
welke er speciaal voor de rugslag was opgehangen, zodat je weet
wanneer de laatste 5 meter is. Ik lag tot en met het laatste keerpunt op
kop, maar in de laatste meters wist Kenan me toch bij te zwemmen.
Ik weet zelf niet precies wie van ons twee er als eerste aantikte.
Kenan zei dat hij bij  het keerpunt ook niet meer precies wist hoe ver
hij was, vanwege die vlaggetjes, en hij was met zijn achterhoofd
tegen de wand gezwommen, en had ook zijn pols bezeerd… Later
bleek dat hij ook was gediskwalificeerd, vanwege dit keerpunt…  Ik
had mijn tijd verbeterd naar 1.24.93, en werd hiermee eerste. Daar
ben ik natuurlijk blij mee, maar ik vond het wel erg voor Kenan. Ik
wil wel graag winnen, maar niet op deze manier. Ik hoop dat we snel
weer de kans krijgen om deze afstand opnieuw tegen elkaar te
kunnen zwemmen, maar dat zal heus binnenkort wel weer gebeuren.
We gaan er voor, Kenan, en ik hoop dat de bult op je achterhoofd en
je pijnlijke pols niet te ernstig zijn… Na dit avontuur moesten we wel
even bijkomen hoor! En even rustig bij praten met coach Michel en
de andere watertrappers.

Gelukkig bleek het mee te vallen met de pols van Kenan, want we
moesten nog één afstand zwemmen: de 4 x 25 m. schoolslag
estafette. Die moesten we samen zwemmen met Kitha en Sofie, in
het allerlaatste programma nummer 39. Dit is een leuk estafette team,
want we hadden in eerdere wedstrijden ook gewonnen met zijn
vieren. Het ging ook goed, want we werden ruim eerste met een tijd
van  1.19.21!

Hierna konden we onze medailles ophalen, lekker douchen en
aankleden, en weer naar huis. Het was een leuke middag, en bijna
alle watertrappers hebben heel   goed gezwommen. Ik kan niet
wachten tot de volgende wedstrijd.. Wat is wedstrijd zwemmen toch
leuk!!    
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Van de polocommissie

Dag allen,

De eerste krokusjes heb ik vandaag gespot - heus waar! -, wat
inhoudt dat de tweede seizoenshelft al weer lekker op gang is. Het
ene team gaat dit wat voortvarender af dan het andere, maar iedereen
houdt de moed erin. Hans is koploper optimisme, elke week kan je
ondanks een minder goede uitslag van Heren 1, een opbeurende
uitspraak van hem in het Haarlems Dagblad lezen (mijn persoonlijk
favoriet: "We zijn zeker niet weggespeeld" na een met 13-4 verloren
wedstrijd). Jammer mannen, kop op! De tweede helft is nog maar net
begonnen. Wie het Haarlems Dagblad niet heeft, kan verderop in het
clubblad de stukjes lezen.
De jeugd balt er lekker op los, de meeste jeugdteams weten zich te
handhaven in de top drie van de competitie, wat maar weinig
seniorenteams hun nadoen. De minipoloërs spelen natuurlijk nog
geen competitiewedstrijden, maar voor hen komt er een aantal leuke
minipolotoernooien aan. Kijk dus snel verderop in het clubblad voor
het rooster.
Ook buiten het water is er bij waterpolo in februari volop activiteit.
Als eerste: het jaarlijkse polofeest komt er weer aan, op 15 februari.
Iedereen heeft dit natuurlijk allang in zijn agenda geschreven in en in
zijn geheugen gegrift staan, maar bij deze een kleine reminder. Dit
keer heeft het feest een wel heel romantisch thema. Ik kan je alvast
verklappen dat een aantal dames er engelachtig uit zullen zien.
Verder op deze avond natuurlijk vooral veel plezier. Na het succes
van vorig jaar, beginnen we de avond met een pub quiz. Teams
kunnen opgegeven worden in het clubhuis, op de deur naar het
zwembad hangt een inschrijflijst die al aardig vol begint te raken. Na
de pubquiz kan iedereen bijkomen en swingen op de dansvloer als DJ
Kes zijn platen laat horen. 
Dan nog de aandacht voor een aantal capjeszaken. De polocommissie
heeft weer capjes in de aanbieding. Een prachtig setje kan je krijgen
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voor slechts €25,00. Zie hieronder voor meer informatie. Dan nog
een oproep: heeft iemand een blauw capje nummer 14 gevonden? Ik
weet zeker dat je daar iemand, in dit geval zelfs twee mensen, heel
blij mee kan maken.

Namens de polocommissie,
Tessa

Te Koop: Waterpolocaps en zwembroeken
De polocommissie heeft wederom 14
sets waterpolocaps (merk Epsan) op
voorraad.  Het betreffen de nummers
1 tot en met 13. Nummer 2 tot en
met 13 zijn blauw en wit.
Mocht je geïnteresseerd zijn in een
setje, dan kun je dit aangeven via de
mail: dolf@jvl-administraties.nl of
via 06-54623690. Graag opgeven om
welk nummer het gaat. 
De kosten voor een setje (wit en
blauw) zijn € 25,00 per set. 

Verder hebben we nog enkele paarse zwembroeken op voorraad.

Uit het Haarlems Dagblad

 

3-11-2014

20-01-2014

27-11-2014
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Verloren / vermist / gezocht! 
Wie o wie heeft er een blauw capje gevonden, nummer 14. 
Waarschijnlijk heb ik hem laten liggen na een vrijdagavondtraining.
Ik wil hem heel graag terug. 

Groetjes, Roselijn
(roselijn.verbruggen@gmail.com)

Toernooi-overzicht minipolo

Het eerstvolgende minipolotoernooi wordt gehouden in De Planeet in
Haarlem. Meer info volgt per email.

Toernooi Zwembad Datum Tijd
ZV Haerlem De Planeet, Haarlem 16-feb 14.00-17.30
ZV Utrecht De Kwakel, Utrecht 2 mrt 13.30-16.00
De Reuring Duikerdel, Nrd Scharwoude 23-mrt ?
Noordkop Het Heersdiep, Den Helder 13-apr ?
DAW Hoornse Vaart, Alkmaar 25-mei ?

Van de clubhuiscommissie

Wie, o wie heeft thuis nog een goede computer staan die je niet meer
gebruikt. Wij hebben namelijk een beter exemplaar nodig dan die nu
in het clubhuis wordt gebruikt. Zo ja, neem dan contact met ons op!

De Clubhuiscommissie clubhuis@dwt-haarlem.nl

Groeten Toos Goedkoop



Pubquiz & Polofeest
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Van het leszwemmen !

Het is alweer bijna zover, zaterdag 8 maart wordt er afgezwommen in
de Planeet, die dag zijn er dan ook geen zwemlessen !
Daarna volgt nog één keer afzwemmen voor de zomervakantie.

Namens ons allemaal, HEEL VEEL ZWEMPLEZIER !!
Hieronder weer de agenda voor de komende maanden:

Vrijdag:
Vrijdag 7-feb Uitzoeken wie er mag afzwemmen
Vrijdag 14-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 21-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan
Vrijdag 28-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan

Vrijdag 7-mrt
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Vrijdag 14-mrt
Vrijdag 21-mrt
Vrijdag 28-mrt

Zaterdag:
Zaterdag 8-feb Uitzoeken wie er mag afzwemmen
Zaterdag 15-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan
Zaterdag 22-feb In het diepe zwemmen we met kleren aan

Zaterdag 1-mrt
Er wordt gekeken wie er een badje verder mag,
in het diepe gaan we met kleren aan zwemmen

Zaterdag 8-mrt Afzwemmen
Zaterdag 15-mrt
Zaterdag 22-mrt
Zaterdag 29-mrt
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Ook willen wij u (nogmaals) attent maken op de huisregels  in de
zwembad:
• Vaders kleden hun zoon/dochter om in de HEREN kleedkamer,

en moeders hun zoon/ dochter in de DAMES kleedkamer.
• In het Boerhaavebad mogen alleen de 1e en 2e kleedkamer

(vanuit het clubhuis gezien) gebruikt worden
• In de Planeet gebruiken we kleedkamer 5 + 6 of eventueel de

kleine hokjes
• Ouders blijven aan de kant, voor vragen kan aan het einde van

de les  de uurleidster  of zwemleerkracht geraadpleegd worden
• Er wordt niet gerend in het zwembad.

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

leszwemmen@dwt-haarlem.nl 

Activiteitenkalender 2014
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:clubkampioenschappen

27-28-29:jeugdkamp
?:minipolo-uitje

mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl


DWT Sport gala



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



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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