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Van het bestuur
Beste leden,
Zo vlak voor de maand december een bericht uit het bestuur.
Het bestuur is de afgelopen periode maandelijks bij elkaar geweest.
Ook heeft het voorzittersoverleg
plaats gevonden. Dit overleg
staat 2 maal per jaar gepland en
is bedoeld om samen met de
commissies te evalueren en
vooruit te kijken naar de komende periode.
We kunnen blij zijn met zoveel
inzet van vrijwilligers maar tijdens het overleg bleek ook dat
we met name voor éénmalige
activiteiten altijd enthousiaste
leden kunnen gebruiken!
Dus als je het leuk vindt zo af en
toe een bijdrage te leveren, aan
bijvoorbeeld het Pinkstertoernooi ,geef je dan op bij de commissie.
Voor de vrijdagavond zoeken
we een tafeldame. Truus Muylaert heeft dit tijdelijk op zich
genomen. Daar zijn we ontzettend blij mee! Dank je wel Truus!
Maar de tijdelijkheid duurt wat
lang!
Gedacht wordt aan een ouder
van kinderen die elementair
zwemmen die deze taak op zich
wil nemen. De werkzaamheden
duren ongeveer een half uur, van

17.15 uur tot 18.00 uur op vrijdag in het Boerhaavebad.
Als het leuk lijkt tafeldame/heer
te zijn en u interesse heeft meldt
u dan aan bij het bestuur!
En dan het parkeren bij Boerhaavebad….
De afgelopen tijd wordt er regelmatig bekeurd bij fout parkeren.
Het bestuur heeft de gemeente
verzocht bekeuringen terug te
draaien, zoals dat een keer eerder gebeurde. Helaas, dat gaat
nu niet meer lukken op basis van
onderstaande ( bron gemeente):
In het verleden zijn bekeuringen
geseponeerd omdat er voor het
betreffende gebied nog geen verkeersbesluit was. Dit maakte de
juridische houdbaarheid van bekeuringen discutabel. Nu er een
wel een verkeersbesluit (april
2015) is heeft Handhaving bevoegdheid om handhavend op te
treden, maar ze doen dit nog terughoudend gelet op de bouwwerkzaamheden en effecten ervan op de inrichting van de weg
naar het zwembad. Alleen bij
klachten van bewoners nabij het
zwembad over gevaarlijke situaties treedt Handhaving op.
Graag wil het bestuur namens
alle leden van DWT Corendon
hartelijk bedanken voor sponso-

ring! Het wordt zeer gewaardeerd dat DWT door u financieel
ondersteund wordt waardoor er
extra activiteiten ontwikkeld
kunnen worden. Onze waardering is groot!
Bij het schrijven van dit stukje
kwam het bericht binnen dat
Henk Wigman op 17 november
is overleden.
Wij wensen Fie en zijn gezin
heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van Henk.
Henk Wigman was oud voorzitter van DWT, en was vele jaren
actief betrokken bij de vereniging.
30 december 2015 bestaat DWT
85 jaar!
Wat zijn we met zijn alle trots
dat al zo lang een vereniging
door vrijwilligers wordt gedraaid! Echt uniek te noemen!
In 2016 staan er heel wat leuke
activiteiten gepland om dit samen te vieren. De activiteiten
zijn terug te vinden in het clubblad.
Hopelijk kunnen we eind 2016
terugblikken op een feestelijk
jaar en gaan we op voor de volgende 85!
Voor jullie allen een heel fijne
en gezellig decembermaand toegewenst vanuit het bestuur!

Nieuwjaarsreceptie
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Van de Penningmeester
Automatische incasso
sportsector
Jawel, het gaat dan eindelijk
gebeuren. Per 1 januari gaat de
automatische incasso van start!
Voor de sportsectoren hebben al
heel wat mensen getekend voor
de automatische incasso maar
helaas nog niet iedereen. We

Leszwemmen
Voor het leszwemmen is de
automatische incasso niet ingevoerd. Maar dat kan vanaf nu
wel!
Wilt u het gemak van de automatische incasso? Dan kunt u
een machtiging invullen en
afgeven bij de tafeldames. U

Superspetters
Vanaf 1 januari gaan we van
start met superspetters. Bij inschrijving zal men dan gelijk een
automatische incasso afgeven.
Omdat er dan vier keer per jaar
wordt afgezwommen zal er ook
vier keer per jaar worden gefactureerd. Indien men geen automatische incasso afgeeft zal ook
hier € 5,00 administratiekosten
worden berekend. Dit echter wel
vanaf 1 januari 2016.

UurU
Voor het UurU verandert er
weinig. De tarieven blijven
gelijk zoals besloten op de ALV
van 2015.
Wel bieden wij de zwemmers

willen automatisch incasseren
omdat het veel bankkosten,
achterstallige betalingen en
administratie scheelt. Bij degene
die geen incasso afgeven zullen
wij de extra kosten in rekening
brengen. Vanaf 1 juli zal er
€ 5,00 administratie kosten per

factuur in rekening worden
gebracht als er geen automatische incasso wordt afgegeven.
Dit zoals is besloten op de Algemene ledenvergadering in 2015.
De incasso zal iedere keer 14
dagen van te voren worden
aangekondigd.

krijgt dan 14 dagen voor de
incasso een bericht dat het bedrag zal worden afgeschreven.
Op het moment dat u het lidmaatschap stopt via de ledenadministratie zal de incasso gelijk
worden gestopt.
Zoals u gewend bent zal in januari de contributie en badgeld

worden gefactureerd en in mei
en september alleen nog badgeld. De kosten zijn voor het
komende jaar wel verhoogd o.a.
om nog meer lesgevers op te
kunnen leiden. De bedragen
worden nu respectievelijk
€ 110,00, € 40,00 en € 50,00.

De bedragen worden bij superspetters wel anders. Er wordt in
februari, april, september en
november € 46,70 gefactureerd.
In november komt daar € 13,20
bij voor het lidmaatschap van de
KNZB voor het komende jaar.
Deze periodes zijn zo ingedeeld
dat er na de (voorgenomen)
afzwemdata gefactureerd gaat
worden.
Bij het begin van superspetters
moet men een pakket aanschaf-

fen dat bestaat uit een zwembril,
badmuts en boek. Voor dit pakket t.w.v. € 35,00 wordt slechts
€ 7,50 in rekening gebracht. Dit
zal bij aanvang van superspetters
op de rekening staan. In januari
zal een factuur worden gemaakt
tot februari. De contributie en
het badgeld worden naar ratio in
rekening gebracht. Het lidmaatschap van de KNZB wordt wel
geheel gefactureerd.

van het UurU de mogelijkheid
om een automatische incasso af
te geven. U zou uw vereniging
erg helpen door deze af te geven
en ik vertrouw op uw medewerking hierbij.

Bij nieuwe leden zullen wij de
automatische incasso zeker vragen en administratiekosten in
rekening brengen als zij deze
niet afgeven.
(Vervolg zie pg.5)
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Weet wel

Verzoek

Om dit alles mogelijk te maken
is er overgestapt op een ander
boekhoudprogramma. Dit betekent dat alles nieuw is voor mij.
Het kan dus gebeuren dat een
tekst niet correct is of dat er iets
later gefactureerd dan normaal.
Alle bedragen zullen zorgvuldig
gecontroleerd worden.

Zoals hierboven vermeld is er
over gegaan op een ander boekhoud programma. Dat betekent
dat de gehele administratie moet
worden overgezet. Indien u nog
een openstaande post heeft verzoek ik u om deze z.s.m. te voldoen. Dat scheelt mij een hele

hoop werk. Ik vertrouw geheel
op jullie medewerking!

Met sportieve groet,
Johan Selles

Spelregel vraag 10
De jurytafel heeft vier vlaggen,
een witte, een blauwe, een rode
en een gele vlag. De witte en de
blauwe vlag worden gebruikt als

een uitgesloten speler weer terug
in het spel mag komen. De rode
vlag wordt gebruikt om aan te
geven als een speler een derde

persoonlijke fout krijgt.
Maar is de gele vlag ook al weer
voor?

Van de polocommissie.
Dit is het laatste stukje van het
jaar 2015 alweer. Het jaar is al
bijna om, de winterstop is in
aantocht en het poloboekje voor
de tweede competitiehelft is alweer in de maak. De poloboekjes liggen voor het oprapen vanaf vrijdagavond 8 januari. Uiteraard kan je je boekje ook zater-

dag 9 januari meenemen tijdens
de jubileumactiviteit "De DWT
Spelen" waar je kan strijden
voor beste allround speler van
De Watertrappers. Aansluitend
is er een buffet en een dansfeest!
We hopen jullie daar natuurlijk
allemaal te zien of eerder nog op
het jubileum evenement 'DWT

pubquiz" op 30 december. Deze
pubquiz is een quiz met alleen
vragen die met De Watertrappers
te maken hebben. Vergeet je niet
in te schrijven samen met je
vrienden tot uiterlijk 15 december! Een overzicht van de activiteiten in december vind je hier
verderop.

Hoe zit het met de trainingen in december?
!

Vrijdag 18 december is
wel trainen voor asp. <15
en Dames 1 en 2 van
20.30-21.45u . Er is geen
herentraining vanwege het
"Foute Kerstfeest".

!

Er is geen training van
zondag 20 december 2015
t/m zondag 3 januari 2016.

Nog een halve maand wedstrijden spelen en dan op naar de
winterstop.
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Zaterdag 12 december
W.nr Niveau
Thuis
3273 MW.HE4C Heren 5
1690 MW.HE2B Heren 1
85
MW.DA1A Dames 1
2140 MW.HE2A Heren 2

Baddienst: Sabine
Uit
Aanv.
HZC de Robben 3
18:45
De Meerkoeten 1
19:30
Watervlo 1
20:15
ZV De Zaan 5
21:15

Uitwedstrijden
W.nr Niveau
1870 MW.DG1A

Uit
Pup <13

Plaats en bad
Aanv.
H’dorp, Kon. Willem Alex- bad 16:45

Meisjes <17

Bussum, Sportfondsenbad

19:00

Dames 2

Zaandam, De Slag

20:20

Zondag 13 december
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
1205 MW.HE4C Het Y 5

Uit
Heren 4

Plaats en bad
Amsterdam, Sportf.bad Oost

Aanv.
13:30

Zaterdag 19 december
Uitwedstrijden
W.nr Niveau
Thuis
4350 MW.BM1A De Ham
3089 MW.DA1A Het Y 2

Uit
Meisjes <17
Dames 1

Plaats en bad
Wormerveer, De Watering
Amsterdam, Sportf. Oost

Aanv.
14:45
18:25

4889 MW.BM1A
573

MW.DA4A

Thuis
ZPCH DG1
IJsselm/Otters ‘t
Gooi
ZV De Zaan 4

Tafelbezetting
Dames 1
Heren 5
Heren 1
Dames 1

Activiteiten Decembermaand.
!
!
!

Vrijdag 18 december "Het Foute Kerstfeest"
Zondag 20 december schaatsuitje met jeugd t/m 15 jaar
Woensdag 30 december DWT pubquiz

De Jarigen van december.
Sandra Weustink/Roosen
Arthur Stricker
Wesley Haak
Patrick Aarts
Lloyd
Muijlaert
Tessa Dekker
Jochem Groenendijk
Cor Elgeest
Herman Lanfermeijer

-

1 - 12 - 1978
4 - 12 - 1962
6 - 12 - 1991
6 - 12 - 2000
6 - 12 - 1996
10 - 12 - 1990
12 - 12 - 2007
12 - 12 - 1957
15 - 12 - 1962

Tot slot.
Dit was het laatste stukje van het
jaar 2015. Wij van de polocom-

missie wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en een prach-

tig oud en nieuw.

VSR
-
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In Memoriam
Trots op hoe hij zijn leven geleefd heeft.
Dankbaar voor het vele goede dat hij ons heeft gegeven.

Hendricus Wilhelmus Anastacius Wigman
Henk
29 april 1939

- Haarlem -

17 november 2015

Fie Wigman-Schoen
Sophie en Walter
Jorrit
Esmée
Carola
Claire
Lennert
Antonnette en Stefan
Tristan
Eveline
Josephine
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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
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Scheidsrechters in de spotlights.
Raymond Veldhuis en Tim
Klein zijn tijdens een scheidsrechtersbijeenkomst van de
KNZB benoemd tot Official van
Verdienste en hiervoor een speld
en oorkonde in ontvangst mogen
nemen. Geheel terecht volgens

ons! Namens de polocommissie
willen wij de twee scheidsrechters dan ook hartelijk feliciteren.
Zij hebben zelfs het Haarlems
Dagblad gehaald, super goed!
Verder werd op de scheidsrech-

tersbijeenkomst een aantal spelregels extra verduidelijkt en
aangescherpt. Via jullie aanvoerders dan wel coaches krijg je
hier zo snel mogelijk een mailtje
over.

speel op de kop af 30 seizoenen
onafgebroken waterpolo (ben
vanaf mijn 8e begonnen). En
heb nooit een jaartje 'gespijbeld'.
Enkele seizoenen geleden ben ik
bij dames 1 gevoegd. Hiervoor
heb ik enige tijd in het 2e gespeeld.
DWT ervaar ik als een club waar
sportiviteit én gezelligheid hoog
in het vaandel staan. Onze traditionele Pinkstertoernooi is een
mooi voorbeeld waar deze twee
facetten wordt gecombineerd.
Een club waar ik me erg thuis

voel!
Wanneer ik het water zat ben en
energie over heb, dan stappen
mijn vriend en ik regelmatig op
de motor. Wandelen, fietsen,
fotografie en natuurlijk niet te
vergeten de bloementjes (als
MBO docente BLOEM) behoren
tot mijn bezigheden.
De aflopen twee seizoenen ben
ik als damesaanspreekpunt een
actief lid van de polocommissie.
En bestaan mijn taken uit o.a.
overleg plegen met trainer(-s) en
de dames, het ontvangen van

De Pen.
Deze keer is mij het spreekwoordelijke stokje gegeven om
een stukje voor de 'pen' te schrijven. De mogelijkheid om me
zelf voor te stellen.
Voordat ik naar Haarlem verhuisde heb ik 29jaar in Rotterdam gewoond, gewerkt en gewaterpolood (bij ZPC en Spartaan).
Sinds 2007 woon ik met Marco
in Haarlem samen. En tja geen
waterpolo meer spelen; geen
denken aan!
Dit seizoen is het eigenlijk een
soort jubileum jaar voor mij; ik
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nieuwe leden (dames), baddiensten draaien en wedstrijden in
het poloboekje verwerken.
Mocht je vragen en of opmerkingen m.b.t. dames perikelen
hebben; ik ben regelmatig in het

zwembad te vinden. Of stuur me
gerust een mailtje.

Ps; de 'pen ' draag ik over aan
Rob Goedkoop, onze herenaanspreekpunt.

Groeten, Annette Lagendijk

Antwoord spelregelvraag
De gele vlag wordt gebruikt bij
een UMV/4 (uitsluiting met vervanging na 4 minuten). De jurytafel zal na 4 minuten werkelijke
speeltijd de gele vlag in combinatie met de blauwe of witte
vlag opsteken. De keuze in witte

of blauwe vlag is afhankelijk of
het een speler van het witte of
blauwe team betreft.
De reden om de gele vlag i.c.m.
wit of blauw te gebruiken heeft
te maken met het feit dat in de
tijd dat de speler is uitgesloten

een ander teamgenoot ook uitgesloten kan worden. Het moet
duidelijk zijn voor wie het terugkomsignaal is.
Ton van Gemert.

Foute Kerst
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"Kerstuitje"
Komen jullie ook mee schaatsen!
Voor alle jeugd van 6 tot en met 15 jaar.
Junior -Pro, Synchroonzwemmen, wedstrijdzwemmen en waterpolo iedereen is welkom.
Je mag een vriendje / vriendinnetje of
broer/zus meenemen.
De dag wordt afgesloten met patatjes en
drinken.
Wanneer: zondag 20 december
Verzamelen bij de ingang van
de ijsbaan : 14.00 uur
IJsbaanlaan 2, 2024 AV Haarlem
Afgelopen en ophalen om : 17.00 uur
Kosten leden: 2euro
Kosten niet leden: 4 euro.

p.s.
Wel zelf voor schaatsen zorgen, schaatsen kun je ook huren bij de ijsbaan voor 6,- Neem
dan wel een geldig legitimatie mee als borg! Handschoenen zijn verplicht!!!!

Let op!
Het schaatsuitje is om 17.00 uur afgelopen, in de vorige aankondiging
stond 18.00uur! Ook mag je een vriendje / vriendinnetje of broer/zus
meenemen.
Wees er snel bij want er kunnen maar een maximaal aantal kinderen mee.
DWT leden krijgen uiteraard voorrang.

Aanmelden voor 13 december via:
evenementenwaterpolo@dwt-haarlem.nl
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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.

DWT 85 jaar

Informatie
Redactie & medewerkers
Michael W oolthuis
Robbert Henrichs

kunt u opsturen naar:
Glasblazersstaat 19, 2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl

Kopij
De W aterdroppels wordt samengesteld
door en voor DW T'ers. Dus ook uw
bijdrage is van harte welkom. Kopij

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur
# Miriam Otte (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 54 62 37 85
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 ABC
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Junior Pro (incl.
Zwemvaardigheid)
Contact:
Elise Groenendijk
junior-pro@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

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
Leszwemmen
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
junior-pro@dwt-haarlem.nl
Waterpolo-werkgroep
waterpolo@dwt-haarlem.nl
Zwemwerkgroep
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DW T websites:

Wedstrijdzwemmen:
Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.30 - 07.30 Boerhaavebad
vrijdag
18.30 - 19.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
zondag
17.30 - 19.00 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30
donderdag 18.00 - 19.00
vrijdag
19.30 - 20.00

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
zaterdag:
13.00-14.00 uur
zwemmen:

14.00-16.00 uur

www.dwt-haarlem.nl
www.dewatertrappers.nl

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

Waterpolo:
Locatie Boerhaavebad
maandag 21.45 - 23.00 Herenselectie
dinsdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
19.30 - 21.00 Dames 1+2 / Asp <15
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
18.30 - 19.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2 / Asp <15
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13
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