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Uitnodiging 88e Alg. Ledenvergadering
Alle leden van DWT worden hierbij van harte uitgenodigd om de
88e Algemene Ledenvergadering
bij te wonen op donderdag 18
april 2019. Aanvang 20.00u in ons
clubhuis, dat vanaf 19.45u geopend
zal zijn.
Waarom ook jouw aanwezigheid
op prijs gesteld wordt? Op deze
vergadering krijg je een beeld van
wat er in de vereniging leeft en wat
het kader en bestuur allemaal doet.
Tevens heb je de mogelijkheid om
ook jouw stem te laten horen.
De notulen, het financieel jaarverslag, jaarverslagen van commissies
en bestuur ed. zullen binnenkort
ook online beschikbaar zijn. Deze
zullen in te zien zijn via een link op

de website.
Namens het bestuur,
Pieter Paul van Oerle
Voorzitter

Agenda Algemene Ledenvergadering
Opening door de voorzitter:
1. Ingekomen stukken en mededelingen
2. Notulen 87e Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2018
3. Bespreking jaarverslagen
- werkgroep clubhuis
- werkgroep leszwemmen
- werkgroep synchroonzwemmen
- werkgroep waterpolo

4.

werkgroep wedstrijdzwemmen
bestuur
Financiële verslagen en verslag
van de kascommissie
5. Benoeming nieuwe kascommissie
6. Bestuurssamenstelling
7. Website
PAUZE
8. Begroting 2019
9. Rondvraag*
10. Sluiting
*Vragen voor de rondvraag kunnen
bij de secretaris ingediend worden.
Per email:
bestuur@dwt-haarlem.nl .
Of ouderwets via de post:
Hendrik Roozenlaan 17,
2015 JM Haarlem.

Notulen 87e ALV De Watertrappers
Locatie
Tijd
Aanwezig

Notulist

: Clubhuis
: 19 april 2018 20.00 uur
: Monique van der Heide (vice-voorzitter)
Johan Selles (penningmeester)
Carry Smits-Muylaert (secretaris)
Sandra Hendriks (bestuurslid)
: Carry Smits-Muylaert

Bericht van verhindering ontvangen:
Van 23 leden, dit jaar veel meer dan
andere jaren ivm persoonlijke uitnodiging per email.
Aanwezige leden:
Mitchell Hupkens
Femke Pabst
Iris Pethke
Boris Schotman
Truus Muylaert
Toos Goedkoop
Corrie Schildwacht
Arthur Stricker
Sabine Roozen
Anke Nulkes
Puck v.d.Vossen
Lloyd Muijlaert
Roselijn Verbruggen
Harrie van Geldorp

Paul Zuiderduin
Arie Camphens
Liesbeth van Steijn
Michel Wigbers
Kitty Ungureanu
Rob Goedkoop
Yvette Roozen
Annelies Mosterd
Wesley v. d. Haak
Peter v.d.Bor
Jeroen van Emmerik
Lia van Velzen
Ineke Rohling
Corine Kalbfleisch
Merel Visser
Nicole van Balen

Opening bestuursvergadering
Monique heet iedereen welkom bij de
ALV van 2018.
Wij beginnen met een minuut stilte
voor Henk Verver, Marius Bakker en
Aart Romeijn
1. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een brief binnen gekomen van Ali
Stricker, zij bedankt hierin voor het
ontvangen van het clubblad, Carry leest
de brief voor.
Er is een mededeling van Mirjam, zij
legt hierbij uit waarom zij niet aanwezig is en de reden dat zij haar taak als
voorzitter neerlegt (nl.toetreden tot de
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Haarlemse gemeenteraad)
Monique leest deze tekst voor. Mirjam
bedankt hierin ook iedereen binnen
DWT voor het in haar gestelde vertrouwen, zij blijft nog wel betrokken bij de
vereniging.

controleren.
De kascommissie heeft geconstateerd
dat de financiële administratie op orde
is en stelt de ALV voor om decharge te
verlenen voor het financiële beleid over
het boekjaar 2017.

2.Notulen 86eAlgemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2017
De notulen worden samen met de leden
doorgenomen.
Er zijn geen bijzonderheden.

De ALV neemt dit advies over.

Notulen worden na deze opmerkingen
vastgesteld.
3.Bespreking jaarverslagen
De vicevoorzitter neemt de jaarverslagen met de aanwezigen door en vraagt
of er opmerkingen zijn. Tevens geven
de betreffende werkgroepen en het bestuur waar nodig een korte toelichting
op de jaarverslagen.
• Werkgroep clubhuis
Geen opmerkingen
• Werkgroep leszwemmen
Geen opmerkingen
• Werkgroep synchroonzwemmen
Geen opmerkingen
• Werkgroep waterpolo
Geen opmerkingen
• Werkgroep wedstrijdzwemmen
Corinne feliciteert de groep met de
behaalde resultaten.
• Bestuur
Geen opmerkingen
4.Financiële verslagen en verslag van
de kascommissie.
De penningmeester neemt het woord en
bespreekt het verslag met de aanwezigen.
Er zijn geen op- of aanmerkingen. De
penningmeester wordt bedankt voor de
heldere uitleg.
-Kascommissie
De kascommissie is bij elkaar gekomen, bestaande uit Michel Wigbers en
Ronald Stricker om de financiële verantwoording over de periode 1 januari
2017 tot en met 31 december 2017 te

5.Benoeming nieuwe kascommissie
De nieuwe kascommissie bestaat voor
het boekjaar 2017 uit:
•
Ronald Stricker
•
Bert Loerakker
Er wordt een derde persoon aangesteld
als reserve ,Yvette Roozen neemt deze
taak op zich. Ook Jeroen van Emmerik
meldt zich, hij wordt aangesteld als
tweede reserve.
6.Sendenbeker
De Sendenbeker gaat dit jaar naar de
clubhuiscommissie voor hun buitengewone inspanningen om DWT een gezellig clubhuis te bezorgen.
Het bestuur stelt voor te benoemen tot
erelid: Michael Woolthuis.
Hij verzorgt al 30 jaar het clubblad,
heeft vele jaren het blad gestencild ,
was mede-oprichter van de eerste website van DWT en beheert het clubblad-archief.
De vergadering benoemt hem tot erelid.
7.Bestuurssamenstelling
Mirjam Otten treedt af als voorzitter.
Het bestuur stelt aan de ALV voor Pieter Paul van Oerle te benoemen als
voorzitter. De ALV neemt dit voorstel
over. Pieter Paul van Oerle wordt benoemd tot voorzitter.
8. Introductie en visie voorzitter
Pieter Paul stelt zichzelf voor , hij is
blij voorzitter te mogen worden van
deze gezellige, grote en financieel gezonde club. Het eerste speerpunt waaraan gewerkt zal worden is het verbeteren van de communicatie.
9.Begroting
Johan bespreekt de begroting en stelt

een contributieverhoging voor van
1,5% per 1 januari 2019.
Dit voorstel wordt door de ALV aangenomen.
10. Rondvraag
• Liesbeth van Steijn vraagt of er op
het Uur U meer techniektraining
aangeboden kan worden.
Kitty legt uit dat er al eerder aan het
bestuur gevraagd is dit aan te gaan
bieden, maar dat een techniektraining verzorgd door een externe partij toen niet wenselijk geacht werd.
Voorstel is om te gaan kijken of er
mensen zijn bij wedstrijdzwemmen
die dit kunnen gaan verzorgen, bijvoorbeeld één maal per maand.
• Nicole van Balen zegt dat haar zoon
Casper het heel erg jammer vindt dat
er komend jaar geen team onder 17
zal zijn. Het is niet gelukt een team
samen te stellen en een samengevoegd team met ZV Haerlem is ook
niet gelukt.
Zij zou het heel erg fijn vinden als er
toch een passende oplossing zou
komen voor haar zoon. Dit wordt
verder met waterpolo besproken.
• Arthur Stricker vraagt aandacht voor
het scheidsrechtersprobleem. Dit is
een zeer groot probleem binnen
DWT. Hij roept mensen op zich aan
te melden als scheidsrechter omdat
we teams moeten gaan terugtrekken
bij onvoldoende scheidsrechters.
• Rob Goedkoop vraagt of het bestuur
voldoende voorbereid is op de
AVG.
Dit is het geval, Carry en Johan volgen een cursus en doorlopen een
stappenplan. Als dit gereed is zal er
een instructie komen voor de werkgroepen. Er staat momenteel al een
privacy policy op de website en er
wordt gewerkt aan verwerkersovereenkomsten.
11. Sluiting
Monique bedankt iedereen voor
zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.45u.
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Jaarverslag Bestuur
Bestuurssamenstelling
In 2018 bestond het bestuur uit:
Naam:
Functie:
Mirjam Otten
voorzitter
Pieter Paul van Oerle
voorzitter
Johan Selles
penningmeester
Carry Smits-Muijlaert
secretaris
Monique van der Heide
vice-voorzitter
Sandra Hendriks
algemeen bestuurslid
Vergaderingen:
Het bestuur heeft in 2018 8x een reguliere bestuursvergadering gehouden. De
werkgroepen schuiven niet meer aan bij
onze vergaderingen, maar 1x per jaar
bezoekt een bestuurslid de vergadering
van de werkgroep waar hij of zij contactpersoon voor is.
In 2018 is er 2x een voorzittersoverleg
geweest, waarbij alle werkgroepen
waren vertegenwoordigd. Op deze
vergaderingen wordt door iedere werkgroep een kort verslag uitgebracht van
datgene waar de werkgroep op dat
moment mee bezig is. Zo zijn de werkgroepen op de hoogte van elkaars activiteiten. Daarnaast komen algemene
zaken aan bod zoals de website, sponsoring en het werven van nieuwe leden.
In 2018 bestond het bestuur uit 5 personen. Mirjam Otten heeft haar termijn
als voorzitter niet verlengd. Zij verliet
het bestuur omdat zij dit niet langer
kon combineren met haar werk als
raadslid. Tijdens de ALV werd Pieter
Paul van Oerle gekozen als nieuwe
voorzitter.
Regelmatig is er overleg tussen de
werkgroepen en het bestuur over mogelijkheden voor het opleiden van het
kader. Dit zowel voor het niveau van
het kader langs de badrand als voor
veiligheid zoals EHBO. Voortdurend
wordt er gekeken naar wat verplicht en
mogelijk is om de kwaliteit van de
vrijwilligers op een goed niveau te
houden. Arthur Stricker verzorgt na-

Einde termijn:
2018
2021
2019
2019
2021
2021

mens het bestuur de opleidingen van
het kader.
Wij hebben dit jaar weer deelgenomen
aan de Grote Clubactie. Dit is succesvoller verlopen dan in 2017. Er zijn
ongeveer 200 loten verkocht, en daarmee was de opbrengst voor de club €
911,60, met dank aan Teun Weustink!
Hij komt nog met wat aanbevelingen
voor 2019, er moet nog meer uit te
halen zijn.

In 2018 zijn er weer een aantal leden/vrijwilligers met een opleiding
bezig geweest.
Een aantal leden hebben hun EHBO
diploma gehaald na een cursus in het
clubhuis, anderen hebben de herhaling
cursus gevolgd.

Het kaderkado was dit jaar uit een opvouwbare strandstoel met DWT logo.
Het viel zeer in de smaak en zal zeker
gebruikt gaan worden bij de toernooien.

SRO:
We blijven onderhandelen met SRO
over uitbreiding van zwemwater. Ook
is er steeds een vertegenwoordiger van
DWT aanwezig bij de klankbordwerkgroep zwemverenigingen en gemeente.
Hier wordt o.a. gesproken over de ontwikkeling van een of twee nieuwe
zwembaden. Plan is om dit over tien
jaar te realiseren.

Website:
Er is in 2018 hard gewerkt aan een
nieuwe website, die hopelijk gelanceerd gaat worden tijdens de ALV van
2019
Leden:
Het ledental is licht gestegen, op 1 januari 2018 telde DWT 519 leden, op
31 december 533. Er zijn 168 afmeldingen geweest en 182 aanmeldingen.
-bij wedstrijdzwemmen vertrokken 26
leden en kwamen er 23 bij, totaal 93
-bij waterpolo vertrokken 15 leden en
kwamen er 14 bij, totaal 114
-bij synchroonzwemmen vertrokken 4
leden en kwamen er 6 bij, totaal 32

Sendenbeker:
De Sendenbeker is in 2018 uitgereikt
aan de clubhuiscommissie.

Dit is een greep uit de zaken waarmee
het bestuur zich in 2018 heeft bezig
gehouden. Het bestuur bedankt alle
vrijwilligers weer hartelijk voor de
inzet tijdens het afgelopen jaar!
Mirjam Otten
Pieter Paul van Oerle
Johan Selles
Carry Smits-Muylaert
Monique van der Heide
Sandra Hendriks

Opleidingen:

Jaarverslag leszwemmen
Werkgroep
De taken zijn dit jaar als volgt verdeeld
geweest:
-Voorzitter en aanspreekpunt zaterdag: Sabine
-SuperSpetters inhoudelijk: Annelies
en Sabine

-Website/clubblad/communicatie:
Sanne
-Aanspreekpunt vrijdag SuperSpetters/ABC en Junior Pro: Sanne en
Kitty
-Aanspreekpunt Uur U: Kitty
-Penningmeester en beheren wacht-

lijst Boerhaave: Annelies
-Maken agenda en notulen: Froukje
-Opleidingen/cursussen: Harrie
Zo eens per 6 weken vergaderen we.
Beleid/Visie
We hechten veel waarde aan het verbe-
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teren van de kwaliteit van de lesgevers
en daarmee van de zwemles. Onder
andere om deze reden proberen we zoveel mogelijk kader naar cursussen te
laten gaan.
We willen meer jonge mensen met niveau 3 binnen de club hebben.
Per 1-1-2016 zijn wij gestart met de
KNZB zwemmethode SuperSpetters.
Dit vervangt het zwem-ABC.
Meerdere malen per jaar wordt er vanuit de KNZB iets georganiseerd over
SuperSpetters. Wij proberen daar altijd
bij te zijn, zodat we korte lijnen met de
KNZB houden en helemaal up-to-date
blijven.
Het ABC is in 2017 helemaal afgerond.
We zijn op 1-1-2018 helemaal over op
SuperSpetters.
Het Junior-pro Uur, waar waterpolo,
wedstrijdzwemmen, synchroonzwemmen en leszwemmen gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn, wordt redelijk
goed bezocht, maar vooral door kinderen die al lid zijn van 1 van de 3 sporttakken. Hoe we meer doorstroming
krijgen vanuit het leszwemmen, blijft
een aandachtspunt.
We zijn een samenwerking aangegaan
met zwemvereniging de Waterwolf en
ZPCH. We kijken bij elkaar, raadplegen elkaar bij problemen en hopen van
elkaar te leren.
Voor 2019 hebben we als doel om een
beleidsplan te hebben die op de website
te raadplegen is.
Kader
We hebben in 2018 afscheid genomen
van enkele lesgevers, maar gelukkig
ook nieuwe lesgevers mogen verwelkomen. Het blijft een aandachtspunt om
vooruit te blijven denken en voldoende
opgeleide mensen te hebben staan. We
wilden dit jaar in elk badje een 2e persoon hebben staan, maar merken dat dit
niet haalbaar is. Daarom hebben we
besloten dat er maximaal 8 kinderen
per badje mogen zijn. (er zouden er 12
per badje mogen als er een 2e persoon

in het badje bij staan, een hulp, die niet
gediplomeerd is)
Op het Junior-Pro uur is Kitty uurleidster. Er zijn hier voldoende lesgevers.
Op het Uur U zouden we nog 1 extra
lesgever en een toezichthouder voor het
banen-zwemmen kunnen gebruiken.
Cursussen
Annelies Mosterd is geslaagd voor cursus nivo 3.
Mary Hoogenes doet nivo 2.
We willen in 2019 weer proberen enkele mensen op cursus te krijgen. Er is
een wijziging doorgevoerd bij de cursussen: de cursusleider komt naar ons
toe. Hopelijk zorgt dit voor meer flexibiliteit en is hierdoor de drempel om
een cursus te doen lager.
In 2018 hebben we ook weer een interne cursus georganiseerd. Dit is vooral
om ervoor te zorgen dat we met de neuzen dezelfde kant op staan. Dit keer
heeft Kitty iets verteld over de enkelvoudige rugslag en iets over spelenderwijs leren.
We zijn met een grote groep naar de
jaarlijkse SuperSpettersdag geweest.
Dit keer in het oosten van het land op
een zaterdag. Iedereen kan kiezen uit
een aantal workshops. We hebben nav
hiervan stuurkaarten aangeschaft, waar
we in 2019 mee gaan experimenteren.
Het diplomazwemmen is nav deze dag
weer iets meer gestructureerd. En de
lesgevers hebben allemaal wel iets geleerd op deze dag.
Resultaten
Op vrijdag tijdens het lesuur ligt het
bad vol, de wachtlijst is ca 1 jaar.
Op zaterdag in de Planeet liggen beide
uren goed gevuld. Er zijn korte wachtlijsten.
Het Junior-Pro Uur is goed gevuld.
Het Uur U heeft behoorlijk wat leszwemmers. Verder banen met mensen
die zelfstandig banen zwemmen.

We hebben 2 keer afgezwommen voor
zwemvaardigheid. Hierbij hebben de
volgende aantallen kinderen hun diploma gehaald:
ZV 1: 21
ZV 2: 16
ZV 3: 10
En we hebben 4x voor SuperSpetters
afgezwommen: 38 kinderen kregen
hun SuperSpetters-diploma.
In november 2018 zijn we weer getoetst door de KNZB en hebben we
voor de derde keer een positieve beoordeling gekregen om verder te mogen
met het SuperSpetters-programma.
Evenementen en activiteiten
De laatste les voor de zomervakantie
mochten de ouders in de Planeet meezwemmen met de kinderen in hun badje. Zo kunnen de ouders ervaren wat de
kinderen allemaal moeten doen en kunnen de lesgevers de ouders instrueren
hoe ze in de vakantie hun kinderen
GOED kunnen helpen hun slag te verbeteren. Dit mede omdat we vaak zien
dat na de vakantie de kinderen opeens
een compleet verkeerde slag hebben
aangeleerd.
In het Boerhaave mochten de kinderen
vrij zwemmen.
In september zijn wij aanwezig geweest
op de leef- en beweegbeurs in het
winkelcentrum Schalkwijk. Doel was
om het Uur U te promoten.
Overig
Wij willen alle lesgevers, tafeldames,
plasmoeders, uurleiders, uitzoekers en
praktijkbegeleiders ontzettend bedanken voor hun inzet.
Leszwemcommissie:
Sabine Roozen, Sanne Ooms, Annelies
Mosterd, Kitty Ungureanu, Froukje
Cornet, Mary Hoogenes en Harrie van
Geldorp

Jaarverslag Clubhuiscommissie
Door Femke Pabst, Voorzitter
Ook in 2018 heeft een groep enthousiastelingen zich ingezet voor het gezond, veilig én gezellig houden van het
clubhuis. In dit verslag leest u wat de
clubhuiscommissie hiertoe heeft ondernomen.

De Werkgroep
In het jaar 2018 is Mariska ter Horst
gestopt binnen onze werkgroep. De
werkgroep bestaat nu uit de volgende
leden: Femke Pabst is voorzitter, Mitchell Hupkens is vice-voorzitter, Truus

Muylaert is penningmeester, algemene
leden zijn Mieke Goedkoop, Toos
Goedkoop, Patrick Velthuis, Iris Pethke en Boris Schotman. Ook is Jeroen
Loerakker onderdeel van onze werkgroep als klusjesman. Deze groep vergadert elke eerste woensdag van de
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maand, met uitzondering van de zomerstop. Daarnaast zien wij elkaar uiteraard vaak in het clubhuis om zaken
eventueel aldaar te regelen.

Beleid
Het clubhuis heeft als functie een
gezellige plaats te zijn rondom de
zwemactiviteiten, waar leden van
z
o
w
e
l
DWT als bezoekende clubs samenkomen om voor en na te bespreken
onder het genot van een drankje, een
hapje en een muziekje. Daarnaast
worden er in het clubhuis evenementen
georganiseerd. Het clubhuis is er voor
alle takken en leeftijdscategorieën van
DWT. Uiteraard zijn wij altijd bezig
om het clubhuis zelf beter en mooier te
maken maar ook de activiteiten die bij
het clubhuis horen. De clubhuiscommissie ziet het als haar taak dat er
veilig en verantwoord gebruik kan
w
o
r
d
e
n
gemaakt van het clubhuis.
Ook het afgelopen jaar hebben we nog
steeds heel bewust mensen extra geattendeerd of het feit dat alcohol pas
vanaf 18 jaar legaal is zodat dit goed
gehandhaafd wordt.

Kader
Op dit moment hebben we een goed
bezette werkgroep en kunnen we
zeggen dat we enthousiaste vrijwillig
e
r
s
hebben. Zonder al deze mensen die

helpen op de vrijdag bij de vroege bardienst en bij evenementen of klussen
rondom het clubhuis. Deze bijdrage is
van essentieel belang voor een gezond
clubhuis. Ook de waterpololeden die
tijdens vrijdagtrainingen en wedstrijdavonden de barbezetting verzorgen,
dragen in grote mate bij aan het draaiend houden van het clubhuis. Dit waardeert de clubhuiscommissie ten zeerste.
Onwijs bedankt allemaal!

Resultaten
Ook dit jaar is het clubhuis weer veelvuldig bezocht door de verschillende
zwemtakken. We merken dat vanuit
meerdere zwemtakken ideeën komen
voor evenementen in en om het clubhuis. Dat juichen we van harte toe.
DWT is één vereniging waar we het
liefst zoveel mogelijk met elkaar doen.

Evenementen en activiteiten
Zo goed als elke zaterdagavond vinden
er bij ons de wedstrijden plaats van de
waterpolo teams, deze avonden zijn wij
geopend. De vrijdagavond, wanneer er
leszwemmen, junior pro, wedstrijdzwemmen, Uur-U en waterpolo is zijn
we ook geopend.
Een aantal keer per jaar hebben we
speciale activiteiten voor de jeugd
zoals bijvoorbeeld het jeugd kerstfeest.
Andere feesten zijn het sportgala,
bierproeverij, pubquiz, kerstfeest en het

pinksterfeest.
Verder zijn wij de thuisbasis voor een
aantal toernooien van de verschillende
sporttakken. Zo is er het Paastoernooi
van wedstrijdzwemmen en het Pinkstertoernooi van waterpolo.
Voor onze eigen vergaderingen, maar
ook voor die van andere commissies
verschaffen wij de ruimte. Voor grotere
bijeenkomsten, zoals de nieuwjaarsreceptie en de ALV, is het clubhuis ook
de plek om aanwezig te zijn.

Overig
Het afgelopen jaar zijn wij ook weer
bezig geweest met het bijhouden van
onderhoud. Het onderhoud vallen alle
klussen onder die Jeroen Loerakker
voor zijn rekening neemt. Ook volgend
jaar zijn we weer van plan om door te
gaan met het algemene onderhoud.
De clubhuiscommissie staat altijd open
voor nieuwe ideeën en inzichten. Voor
zover we deze niet zelf bedenken,
ontvangen we deze graag via
clubhuis@dwt-haarlem.nl
Hierbij wil ik nogmaals iedereen
bedanken voor alle vrijwilligers taken
waarmee we met zijn alle het clubhuis
draaiende kunnen houden.
In het bijzonder, Mariska ter Horst en
Jeroen Loerakkker, bedankt voor al
jullie tijd en moeite de afgelopen
periode!!

Jaarverslag Synchroonzwemmen
Werkgroep
De werkgroep bestond in 2018 uit de
volgende leden:
Aart Romeijn (t/m maart)
Anke Nulkes
Belinda Leurs
Carolina Aarts
Inge Romeijn
John van Schie
Linda Visser
Helaas bereikte ons op 3 maart het
droevig bericht dat Aart Romeijn was
overleden.
Hij was jurylid M, zat in de werkgroep,
bakte pannenkoeken voor allerlei
gelegenheden, hielp bij wedstrijden en

stond altijd voor iedereen klaar.
Wij missen in hem een toegewijd persoon.

Beleid
Als doelen voor 2018 hadden wij gesteld:
-Deelname aan nationale wedstrijden.
-Het team van trainsters uitbreiden.
Het is ons deels gelukt deze doelen
waar te maken.
We moeten echter blijven investeren
om continuïteit te behouden, want zonder zwemsters geen synchroonzwemmen, zonder juryleden geen wedstrijden en zonder trainers geen training.

Kader
In 2018 bestaat de trainersgroep uit de
volgende personen:
Nicole Dijkman (t/m augustus)
Francisca v.d.Pot (t/m augustus)
Merel Visser
Eva Visser
Ook hebben we in 2018 weer heel veel
ondersteuning voor de trainsters gekregen van ouders, oud leden en Junioren/Age II zwemsters, waar voor hartelijke dank.

Resultaten
Het aantal zwemsters per 01-01-2018
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was 29. We hebben het jaar afgesloten
met 30 zwemsters.
Er zijn heel wat diploma's en medailles
behaald in 2018. Iedereen heeft goed
haar best gedaan.
Ook is er deelgenomen aan de Synchro
Beat te Hoofddorp op 16 en 17-06-2018 door DWT.
Charissa en Noëlle hebben in de Age II
categorie deelgenomen en Aimy in de
Age I categorie. Een mooi resultaat van
het harde werken van de zwemsters en
de trainsters.
Evenementen en activiteiten

Naast de Synchro Beat is er door de
zwemsters deelgenomen aan de Regio
MidWest competitie, de Miniregio
competitie en de Interregio competitie.
We hebben zelf ook wedstrijden in De
Planeet georganiseerd namens de regio.
Ook onze jaarlijkse demonstratie en
Onderlinge wedstrijd stonden op het
programma.
Het trainingskamp in maart was zeer
gezellig en er werd super hard gewerkt
door iedereen.
We hebben het jaar afgesloten met het
Sinter-Kerst spel.

Jammer genoeg hebben Nicole en
Francisca besloten te stoppen met
training geven na heel veel jaren. Wij
hebben ze samen met alle zwemsters
bedankt voor de vele trainingen en alle
inzet door DWT.
2018 is een bewogen jaar geweest,
maar mede door de inzet van de zwemsters, trainsters, juryleden, ouders en
vrijwilligers van synchroonzwemmen
DWT toch een goed jaar. Iedereen
hartelijk bedankt daarvoor !!
De werkgroep synchroonzwemmen.

Overig

Jaarverslag waterpolo
Net als vorig jaar is de formatie van de
polocommissie in 2018 gewijzigd. Roselijn Verbruggen heeft na jarenlang
vrijwilligerswerk besloten de polocommissie te verlaten. Ook Puck van der
Vossen heeft helaas besloten haar functie als dames aanspreekpunt neer te
leggen. Wel is zij als scheidsrechter
actief geworden waarmee zij de polotak een grote dienst heeft bewezen. Tot
slot is Rob Goedkoop afgetreden als
voorzitter en is Hugo Metten gestopt
als secretaris. Beide heren wil ik ook
hartelijk bedanken voor hun inzet de
afgelopen jaren.
De polocommissie is vervolgens druk
op zoek gegaan naar nieuwe leden. Dit
met als doel een groep te creëren die
ook toekomstbestendig is. Dat wil zeggen werven van jonge waterpolospelers
die gemotiveerd zijn om als groep voor
een langere periode actief te zijn binnen de polocommissie. En dat is gelukt
Charlotte Speekenbrink, Ivo Pabst en
David de Loor hebben het team inmiddels versterkt. Daarbij heeft zich in de
loop van het seizoen ook Nynke Gaikema gevoegd, die vanaf komend seizoen
het jeugd coördinatorschap op zich
gaat nemen. Deze wisselingen hebben
natuurlijk ook wat verschuivingen van
taken veroorzaakt. De commissie en
taakverdeling ziet er daardoor als volgt
uit:
David de Loor: voorzitter, scheidsrechterszaken, jeugdcoördinator
Paul Zuiderduin: secretaris, penningmeester
Nynke Gaikema: algemeen lid (aank-

omend jeugdcoördinator)
Ivo Pabst: (jeugd) evenementencoördinator
Jorrit Bakker: herenaanspreekpunt
Charlotte Speekenbrink: damesaanspreekpunt
Wesley van den Haak: public relations,
social media & materiaal
Uitslagen april 2018 (einde seizoen
2017-2018)
Afgelopen jaar is heren 2 gepromoveerd naar de reserve eerste klasse district! Hierdoor blijft een goede aansluiting met het eerste team gewaarborgd,
wat zeer fijn is voor de doorstroming.
De jeugdteams hebben het ook goed
gedaan afgelopen jaar. Pupillen <11 is
op de 2e plek geëindigd! Pupillen <13
is met de zesde plek in het linker rijtje
geëindigd en pupillen <15 net in het
rechter rijtje op de 7e plaats. Dames 1
en dames 2 zijn beide op de 7e plaats
geëindigd en beide hebben zich daarmee gehandhaafd in hun competitie.
Afgelopen jaar heeft Heren 1 heeft zich
weten te bewijzen in de derde klasse
bond waarbij zij op de 9e plek zijn geeindigd. Het digitale archief van de
regio mid-west ligt tijdens het schrijven
al enkele dagen plat. Daarom waren wij
niet in staat voor de districtsteams de
historische uitslagen op te zoeken (dames en jeugd komen uit het clubblad).
De eindstanden van heren 2 tot en met
heren 4 heeft u dus nog van ons tegoed.
Deze lichten wij graag mondeling toe
op de ALV en we zullen deze vermelden in het clubblad van mei.
Jeugd

Dit jaar is er door een aantal stoppende
spelers helaas een jeugdteam minder
actief geweest namens DWT. Bij aspiranten onder de 15 waren wij genoodzaakt vier jongens naar heren 5 te
schuiven en dit team op te heffen. Afgelopen jaar zijn daarom nog alleen
een pupillen <11, 9 kinderen onder
Lloyd en een pupillen <13 team, 10
kinderen onder Stefan, actief geweest.
Daarnaast was er door een tekort aan
kinderen met de minipololeeftijd ook
geen minipoloteam.
Het afgelopen jaar heeft een aantal initiatieven die bijdrage aan werving op
een wat lager pitje gestaan door de vele
positiewisselingen. Nu sinds maart
Nynke van start is gegaan, zijn wij van
plan volgend jaar dit tij te keren. Dit
gaan we bereiken door een verzameling
(ludieke) wervingsacties die een reeds
opgerichte commissie gaat uitdenken
en organiseren! Zo willen wij zorgen
voor een continue in stroming bij de
jeugd.
Volgend jaar ziet het er naar uit dat wij
weer 3 jeugdteams in zullen gaan
schrijven; <11, <13 en <15. Dit is
goed nieuws! Maar dit betekent ook dat
wij op zoek zijn naar vrijwilligers die
net als Stefan en Lloyd als trainer en/of
coach kunnen fungeren.
Na dit tussen jaar, waarin ik zowel
voorzitter als jeugdcoördinator in de
polocommissie was, merk ik dat beide
functies vervullen te zwaar valt. Hierdoor zijn sommige van mijn taken als
jeugdcoördinator ondergesneeuwd ge-

8
raakt en heb ik daarin niet optimaal
kunnen functioneren. Zoals hierboven
gemeld wordt dit jaar gelukkig Nynke
ingewerkt om volgend jaar het jeugd
coördinatorschap van mij over te nemen en wij na dit intermezzo weer vol
kunnen knallen! Welkom Nynke!
Dames
In 2018 speelde DWT wederom met
twee damesteams. Ondanks dat er wat
dames gestopt zijn en er wat dames,
door blessures en zwangerschappen,
een pauze hebben ingelast, hebben we
weer twee teams kunnen vullen. Ook
verwelkomden we dit jaar wat nieuwe
gezichten van dames die hebben besloten (weer) te gaan waterpoloën.
Hans Hogerheijde heeft de afgelopen
twee seizoenen beide teams getraind en
was daarnaast coach van Dames 1. Ook
sprong Hans af en toe in als coach van
Dames 2, afgewisseld door wat enthousiaste heren. De doelstelling van het
afgelopen jaar was het spel van zowel
het eerste als het tweede naar een hoger
niveau tillen en het niveauverschil tussen de teams verkleinen. Door het duidelijke doel van Hans voor het spel van
de dames, dat duidelijk terug te zien
was in de trainingen en wedstrijden,
zijn we goed op weg naar het behalen
van dit doel. Dames 1 staat op dit moment heel netjes derde in de competitie
en Dames 2 staat op de zesde plek.
Vergeleken met vorige seizoenen hebben beide teams een verbeterslag gemaakt. Door veel samen te trainen en
ook dames van het tweede af en toe in
te zetten in het eerste hopen we het niveauverschil tussen de teams in de toekomst verder te laten afnemen.
Voor volgend jaar willen de dames
graag handhaven in de competities
waarin ze nu spelen en vooral de weg
die is ingeslagen vasthouden. Daarnaast is het van belang dat er twee damesteams blijven bestaan, zodat iedereen op haar eigen niveau kan poloën.
Er wordt actief gewerkt aan een plan
om meer jonge meisjes te werven en de
aansluiting tussen de jeugd en de dames te verbeteren.

Aan het eind van seizoen 2017/2018
heeft Puck van der Vossen haar taken
als damesaanspreekpunt neergelegd.
Dit omdat zij het fluiten weer heeft opgepakt. Charlotte Speekenbrink heeft
per seizoen 2018/2019 de taken van
Puck overgenomen. Via deze weg willen we Puck graag bedanken voor haar
inzet!
Heren
Te beginnen met de herenselectie is
2018 een zeer stabiel jaar geweest.
Heren 1 heeft zich onder leiding van
Jeroen Barning weten te handhaven in
de 3e klasse bond. Dit was de meegegeven doelstelling vooraf en is daarmee
behaald. Uiteindelijk is dit niet helemaal gelukt met alle jonge spelers en
waren aan het einde van het seizoen
wat oudere heren nodig om dit te bereiken. Vervolgens is besloten het seizoen
'18/'19 wel volledig zonder de oudere
garde te spelen. Via deze weg willen
wij hun bedanken voor hun grote inzet
voor heren 1 en DWT de afgelopen
decennia (als het niet langer is). Alle
spelers groeien hard in de trainingen en
het spel is naar behoren. Heren 1 heeft
zich inmiddels al veilig gespeeld in het
seizoen '18/'19 en hoopt een plek bij de
top zes te veroveren. Een zeer grote
verbetering ten opzichte van vorig seizoen.
Heren 2 is sinds het seizoen '18/'19 een
klasse hoger gaan spelen en daar hoort
ook een coach bij. Deze coach is gevonden in de naam van Koos Ruiter.
Het team bestaat uit een vaste groep
oud heren 1 spelers, aangevuld met
jonge spelers die de potentie hebben
het 1ste team te halen. Het is de bedoeling dat de jonge jongens veel spelen
om zo klaargestoomd te worden voor
het eerste team. Het spelen in een klasse hoger en de trainingen onder leiding
van Jeroen Barning werpt zijn vruchten
af onder de jonge spelers. Deze spelers
groeien hard en leren zichtbaar. Daarnaast willen we erop in gaan zetten om
spelers van buiten af te benaderen de
herenselectie te versterken en de concurrentie te laten toenemen.

Aan het eind van seizoen '17/'18 is besloten weer met vijf herenteams te gaan
spelen. Dit omdat heren 4 erg vol werd
en het mogelijk was, met instroom van
jonge spelers, een volwaardig heren 5
te vormen. Aan het einde van het seizoen zal weer besloten worden of dit
zal blijven voor het seizoen '19/'20.
Achteraf hebben wij als waterpolocommissie geconstateerd dat heren 5 vaak
een krap aantal spelers heeft. Heren 3
en 4 zijn zelfredzame gezelligheidsteams, waarbij plezier in het spel met
elkaar de belangrijkste ambitie is. Hierbij gaat alles naar wens en spelen zij
gezellig hun wedstrijden. Daarnaast
trainen heren 3, 4 en 5 ook dit jaar op
de vrijdagavond in de Planeet onder
leiding van Bert Loerakker.
Vrijwilligers; scheidsrechters en trainers
Buiten de polocommissie zijn er natuurlijk ook een hoop andere vrijwilligers die het waterpolo bij DWT mogelijk maken. In de eerste plaats zijn dit
altijd de scheidsrechters! Afgelopen
jaar is ons team versterkt met Frank
Schoenmaker, Puck van der Vossen en
vanaf januari Eddy Roosen. Tezamen
met Simon Lagendijk, Marcel Ox en
Ronald Stricker hebben zij ervoor gezorgd dat iedereen van ons wedstrijden
kunnen spelen, waarvoor ongelofelijk
veel dank. Wij hebben voor de komende jaren echter nog steeds een scheidsrechter tekort. Dus iedereen die de vereniging hiermee wil helpen wordt
vriendelijk verzocht zich bij ons te
melden.
Buiten de scheidsrechters hebben wij
ook de vrijwillige trainers die, soms
meerdere malen per week, aan de badrand staan. Dit jaar zijn dat Lloyd
Muylaert, Stefan Woolthuis, Bert Loerakker, Kasper Fruitema en JimBol geweest. Daarnaast willen wij Sander
Groenendijk, Tineke Groenendijk, Iris
Pethke en Johannes Kaspers bedanken
voor verschillende hand-en-spandiensten rondom de jeugdteams en het invallen als trainer.

Jaarverslag wedstrijdzwemmen
Samenstelling Werkgroep:
De werkgroep bestaat eind 2018 uit zes
leden: Arie Camphens, Inken Wemheu-

er, Yvette Roozen, Jeffrey Camphens,
Chantal Beijer en Roxanne Gal. Abbass Vashoeey en Odette Helsloot zijn

gestopt, als nieuw lid is Roxanne Gal
erbij gekomen. De taken zijn als volgt
verdeeld:
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voorzitter: Arie Camphens
penningmeester: Chantal Beijer
secretaris: Inken Wemheuer
wedstrijdsecretaris: Yvette Roozen
media & PR: Jeffrey Camphens
evenementenorganisatie: Roxanne
Gal
Verder heeft Max van Egmond de taak
'administratie startgelddepot' van de
werkgroep/wedstrijdsecretaris overgenomen en sluit bij vergaderingen van
de werkgroep aan indien nodig.

Beleid:
In het technische beleidsplan wedstrijdzwemmen DWT 2017-2021 staat de
volgende missie:
DWT wedstrijdzwemmen is er op gericht om zwemmers op te leiden om
wedstrijden te zwemmen op zijn/haar
hoogste niveau hiervoor hebben we
volgende strategische pijlers gedefinieerd:
Het beste uit de zwemmers halen
DWT staat voor wedstrijdzwemmen op
top- en op breedtesportniveau. Deze
diversiteit willen we (blijven) bieden één ieder moet op zijn niveau kunnen
blijven trainen en wedstrijden zwemmen. Hiervoor moeten we voor elk niveau de voorwaarden definiëren en zo
ver mogelijk bieden. De ondersteuning
van het bestuur is daarbij nodig en ook
de wil om over nodige veranderingen
na te denken en ons daarbij te ondersteunen. Dit geldt voor alle zwemmers,
ouders, trainers en vrijwilligers.
Plezier is het bindmiddel voor prestatie
Als zwemmers het naar hun zin hebben, dan zitten ze ook lekker in hun
vel. Als naast hard trainen ook ruimte
is voor plezier en activiteiten, dan zal
dit de prestaties van de zwemmers bevorderen. Iedereen traint om mee te
doen aan wedstrijden op een voor
hem/haar zo hoog mogelijk niveau.
Plezier is een dermate belangrijke factor dat hier extra aandacht aan dient
gegeven te worden.
Vrijwilligerswerk boeit
"Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers!" en "Vele handen maken licht werk" zijn veelgehoorde gezegdes. Om voldoende vrijwilligers te
vinden die met plezier de taken uitvoeren, zullen we ervoor moeten zorgen
dat het vrijwilligerswerk voor iedereen

(familie en zwemmers) boeiend is. Dat
betekent dat we ouders meer moeten
betrekken bij wat hun kinderen doen,
bij zowel wedstrijden als trainingen.
Verder hebben wij als doel aangegeven:
In de komende vier seizoenen wil de
zwemploeg een stabiele middenmoter
worden in de B-competitie en we willen het zo voor elkaar maken dat onze
zwemmers het beste uit hun zwem carrière kunnen halen, met daarbij plezier
voor iedereen (ouders, vrijwilligers en
zwemmers). En dat er naast de zwemmers ook de ouders betrokken worden
bij de vereniging om vrijwilligerswerk
te doen.
Dit beleidsplan is het afgelopen jaar op
de volgende manier uitgevoerd:
• We zwemmen in seizoen 2017/2018
nu stabiel in de C-competitie.
• Michel is begonnen met zijn trainer 4
cursus.
• Buitenlandse toernooien worden dit
jaar wederom meer georganiseerd.
Ook worden er wedstrijden gezwommen die wat verder weg in Nederland
liggen. Dit jaar gaan we twee keer
naar Duitsland. Naar Werdohl gingen
we met een grote groep, het vervoersmiddel was een toeringbus. Een zéér
geslaagd weekend!
• Er is nu een activiteiten commissie
die regelmatig een activiteit organiseert. Van de zomer is er een uitje
geweest met surfen. Ook is er een
swimclinic geweest gegeven door
oud top zwemster Moniek Nijhuis,
zij gaf een clinic die betrekking had
op de schoolslag. De eisen voor de
Topselectie zijn strenger geworden
en daar wordt ook aan voldaan door
de zwemmers.
• Ondanks dat de limieten steeds
strenger worden, zijn er toch steeds
zwemmers die limieten halen voor de
N(JJ)K. Met name de jeugd is goed
bezig. Lucas heeft twee limieten op
de schoolslag behaald, Matthew op
de 50m vrij en 100m ss en Willem &
Suraj zijn afgelopen seizoen naar het
NJK geweest. Chantal had zich geplaatst op de 400m wisselslag voor
het ONK kortebaan, ook was er een
mixed estafette team met Chantal,
Jeffrey, Peter en Vera. Florianne had
diverse afstanden gezwommen in de

paralympische klasse.
• Het aantal badwater uren is iets verbeterd. Er is nu 4x avonds een half
bad en 3x een heel bad tijdens het
ochtendtrainingen, de woensdag ochtend training is uitgebreid naar twee
uur (5:00 - 7:00 uur). In het weekend
is er voor de topselectie 2 uur training op zaterdag, voor de overige
zwemmers 1,5 uur. Op vrijdagavond
zijn er onder het junior pro uur nu 3
banen beschikbaar voor het wedstrijdzwemmen.
• De sfeer in de ploeg is dusdanig goed
dat iedereen eigenlijk weer terugkomt die gestopt was en er is voldoende aanwas om de 10+ groei per
seizoen te blijven halen. Momenteel
zijn er ongeveer 100 wedstrijdzwemmers actief bij DWT. Ook zijn er
intern bij de trainers en werkgroepleden geen conflicten. De samenwerking loopt erg goed.
• In 2018 is een nieuw project begonnen met betrekking tot de landtrainingen, de trainingen worden verzorgd door Michael, Hiras, Bido en
Jeffrey. Zij overleggen onderling en
zorgen voor hoge kwaliteit trainingen. Ieder geeft drie weken training en
nadat iedereen is geweest worden
testen afgenomen om de progressie te
meten.
• We beschikken actueel over 15 juryleden, waarvan twee er nieuw bij zijn
gekomen: Marije Dirkx en Emre Uysal.
• Er is een tevredenheidsonderzoek
gehouden. De resultaten waren zeer
positief, enige punten van verbeteringen zijn 'meer badwater' en 'meer
persoonlijke aandacht van trainers
voor zwemmers'. Beide punten laten
zien dat wedstrijdzwemmen op de
grens zit qua capaciteit aan actieve
zwemmers.

Kader:
De werkgroep is iets kleiner, maar stabiel en goed opgesteld. Er is veel te
doen maar door gemotiveerde leden en
een duidelijke taakverdeling lukt het
om alle taken kwalitatief goed en op
tijd uit te voeren.
Wat de situatie bij de trainers betreft
zijn er een aantal wijzigingen: De
maandagavond is, net als vorig jaar,
rijkelijk ingevuld met trainers. Odette
is gestopt met het training geven ivm
studie in Groningen. Daarvoor in de
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plaats kwam Kitha Braunius, die nu
met veel plezier training geeft aan de
minioren/jeugd. Nog altijd geeft Peter
de Boer de allerjongste zwemmers in
baan 6 training, Kitha Braunius houdt
zich bezig met baan 5 en Vera Kalous
doet baan 4. Landtraining wordt gegeven door Hiras Ferrandino, die na een
half uur ook baan 3 traint. Zo is wederom elke baan voorzien van een trainer
en kan er voldoende aandacht op de
minioren en jeugd worden gevestigd.

haafd in de competitie. Vooralsnog
lijkt het erop dat DWT ook het seizoen
2017-2018 in de C-klasse blijft handhaven.
Overige prestaties:
• Heel veel clubrecords
• Veel medailles op de Nederlandse
master kampioenschappen
• Meer deelname aan N(JJ)K

Resultaten:

In 2018 hebben we voor de 32e keer
het Paastoernooi georganiseerd. Ook is
voor de vierde keer het Vlinderslaggala
een groot succes geweest, met als

In seizoen 2014-2015 zijn we gepromoveerd naar de landelijke C-klasse.
Dit seizoen hebben we ons gehand-

Evenementen en activiteiten:

hoogtepunt de 1.000 meter vlinderslag
- 40 banen.

Overig:
Wederom is afgelopen seizoen positief
verlopen. We blijven vooruit gaan met
z'n allen. De minioren en jeugd haalt
veel limieten voor regiokampioenschappen en NJJK's, ontzettend goed!
De senioren zitten dicht tegen de NK
limieten aan. Wij als werkgroep willen
alle betrokkenen van wedstrijdzwemmen afgelopen seizoen bedanken voor
hun inzet. Laten we vooral doorgaan
hoe we nu bezig zijn.
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Leszwemmen
In het laatste weekend van de
maand maart is het weer zo ver:
uitzoeken voor het afzwemmen.
En als uw kind mag afzwemmen: afzwemmen is een feestje.

Het eigenlijke toetsmoment is
dus nu. Dat geeft een hoop rust.
Let u even op de speciale dagen?
Behalve op het afzwemmoment
en met koningsdag gaan alle

verdere zwemlessen gewoon
door.
Vrijdag 12 april is er dus geen
zwemles!

Agenda
Vrijdag 29-mrt uitzoeken
Vrijdag 5-apr
afzwemmen
Vrijdag 12-apr
Boerhaave
Vrijdag 19-apr

reguliere les
vervalt
goede vrijdag

Vrijdag 26-apr

mei vakantie

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

mei vakantie

3-mei
10-mei
17-mei
24-mei
31-mei

Zaterdag 30-mrt uitzoeken
Zaterdag 6-apr
afzwemmen
Zaterdag 13-apr
Boerhaave
Zaterdag 20-apr
geen zwemles
Zaterdag 27-apr
Koningsdag
Zaterdag 4-mei
Zaterdag 11-mei
Zaterdag 18-mei
Zaterdag 25-mei

achterste bad

Pasen
mei vakantie
mei vakantie

Waterpolo
Nieuwe jeugdcoördinator voor seizoen
2019/2020
Hallo allemaal,
Vanaf volgend seizoen word ik
jeugdcoördinator. Zelf ben ik nu
2 jaar lid bij DWT en kan ik op
deze manier iets betekenen voor
de club en veel mensen leren
kennen.
Voor ik lid werd van DWT
woonde ik in Drachten en speelde ik waterpolo bij WSG Dragor. Daar heb ik een aantal jaren
de jeugd training gegeven en zat
ik in de sponsorcommissie.

Naast dat ik volgend jaar de taken horende bij de jeugdcoördinator op mij neem ben ik aanvoerder van Dames 2.
Ik kijk ernaar uit!
Sportieve groet,
Nynke

W-tjes:
In de lijst hieronder staan de
mensen die dit seizoen nog niet
twee keer getafeld hebben. Zorg
ervoor dat je dit doet, anders ben
je je W'tje kwijt en zal je op-

nieuw de w-cursus en het examen moeten doen.
Naam
Bergsma, D.
Lagendijk, S.
Schoenmaker, F.K.
Berkum, E. van
Doing, J.
Muijs, M.
Schoberer, S.
Schotman, B.
Speekenbrink, C.
Stricker, R.H.J.
Wijckmans, T.

Aantal
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
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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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Even voorstellen: Pim Hendriks
Mijn naam is Pim Hendriks, ik
speel momenteel in Heren 1 waterpolo. Afgelopen januari ben
ik door het bestuur gevraagd om
bestuurslid te worden van de
BHZ.
BHZ staat voor Belangenvereniging Haarlemse Zwemverenigingen, binnen dit bestuur vervul
ik de rol van secretaris. Deze
belangenvereniging behartigt de
belangen van alle zwemverenigingen tot onder andere de Gemeente Haarlem en SRO, dit
zijn zaken die bijvoorbeeld gaan

Sportgala

over veiligheid rond de zwembaden, kosten van het badwater,
onderhoud, etc.

hier nu al mee bezig te zijn. Deze commissie begint dan ook al
vorm te krijgen.

Komende jaren staat er een
HEEL GROOT punt op de agenda voor de BHZ, welke ook erg
belangrijk is voor DWT, dit is
namelijk eventuele een nieuw(e)
zwembad(en). Hierin is het ook
van belang dat we met DWT een
standpunt in nemen. In het vorige clubblad is er al een oproep
gedaan voor een ‘zwembadcommissie’, ook al is het een meer
jaren plan is het van belang om

Mocht je vragen hebben over de
BHZ en/of de plannen voor de
nieuwe zwembaden, loop dat
even naar mij toe of mail naar
bhz@dwt-haarlem.nl .
Verder rest mij iedereen succes
te wensen met de laatste lootjes
van het seizoen.
Groetjes,
Pim Hendriks.
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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
95 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 dienstverlening
Toegankelijk te bereiken via App en website

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.
Van Merlenstraat 1
2012 KM HAARLEM
T: 023-55 13 513
F: 023-55 13 464
E: info@jvl-administraties.nl
www.jvl-administraties.nl
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Scholen toernooi
Waterpolo toernooi voor groep 7 en 8
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Antwoord Cryptofoto 10 en 11
Helaas, ik heb geen reacties ontvangen. Of de crytofoto’s waren
te
moeilijk of jullie hadden andere
dingen te doen ;-)
Ton van Gemert

Cryptofoto 10
Je ziet hier drie plaatjes met objecten die nat zijn, oftewel nat,
nat, nat. Daarmee heb je de band
Wet Wet Wet te pakken. De
koplamp die je ziet, zit een ring
van licht. Zo’n ring van licht op
je koplamp heet angel eyes. En
dat is de titel.

Cryptofoto 11
Rechtsonder is het karakter Jones uit de TVserie “daar komen
de schutters”. Hij is bekend door
paniekerig te roepen “don’t panic!”. Linksonder is een Discobol. Deze twee combinerend
kom je tot de band Panic! at the
Disco. De bovenste foto laat hoge hopen zien. Vrij vertaald is
dat High Hopes.

Cryptofoto 12 en 13
Vooraf wil ik mededelen dat je
een hint kan vragen via cryptofoto@kpnmail.nl .
Ik zoek een bandje en een artiest
met een gast. De ene met een
hitje uit 2000 en de andere uit
1998. In welke combinatie laat
ik in het midden.
Je ziet het. Ze lijken op elkaar,
maar toch zijn er verschillende
uitkomsten. Succes met het puzzelen. En nogmaals, schroom
niet om een
hint te vragen via cryptofoto@kpnmail.nl.
Ton van Gemert.

Cryptofoto 12

Cryptofoto 13
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Foto impressie PubQuiz
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Informatie
Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs
Kopij
De Waterdroppels wordt samengesteld door en voor DWT'ers. Dus
ook uw bijdrage is van harte
welkom. Kopij kunt u opsturen

naar:
Glasblazersstaat 19
2011AP Haarlem
of mailen naar:
clubblad@dwt-haarlem.nl
De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden artikelen aan te
passen en/of in te korten.

Reclame
Robbert Henrichs
Tel. 06-81480333
DWT websites:

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

Contact adressen

Zwem uren

Dagelijks bestuur

Leszwemmen:

Wedstrijdzwemmen:

# Pieter Paul van Oerle (voorzitter)
e-mail: bestuur@dwt-haarlem.nl
# Johan Selles (penningmeester)
tel.: 06 - 814 803 33
e-mail: penningmeester@dwt-haarlem.nl

Boerhaavebad vrijdag
17.30-18.30 Junior Pro
Uurleider: Kitty Ungureanu
junior-pro@dwt-haarlem.nl
18.30-19.30 Superspetters
Uurleider: Kitty Ungureanu
leszwemmen@dwt-haarlem.nl

Zwemtraining (wordt per zwemmer ingedeeld)
maandag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.00 - 18.00 Boerhaavebad
dinsdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
woensdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
donderdag 06.00 - 07.00 Boerhaavebad
vrijdag
17.30 - 18.30 Boerhaavebad
zaterdag 06.45 - 08.45 Boerhaavebad
Landtraining:
dinsdag
18.30 - 19.30

Ledenadministratie
(Adreswijzigingen, lidmaatschap en
opzeggingen)
# Ineke Rohling
ledenadministratie@dwt-haarlem.nl

Clubhuiswerkgroep
# Femke Pabst
(voorzitter)
tel.: 06 - 558 778 58
# 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

Planeet zaterdag
8.00-9.00
Superspetters
uurleider:
Linda Visser
leszwemmen@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
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:
zaterdag:

17.30-19.00 uur
13.00-14.00 uur

zwemmen:

14.00-16.00 uur

wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen

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
woensdag 22.00 - 23.00 Heren 3-4-5
vrijdag
17.30 - 18.30 Minipolo / pup<11
Junior Pro-uur
20.30 - 21.45 Dames 1+2
21.45 - 23.00 Herenselectie
Zondag
16.30 - 17.30 Minipolo/ pup<11/
pup<13

Boerhaavebad
droogtraining:
Clubhuis
Boerhaavebad

synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
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