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Van de Penningmeester

Het nieuwe jaar is begonnen.
Iedereen een gezond en sportief
2020 toegewenst.

De economie gaat goed in Ne-
derland en dat heeft als  gevolg
dat alles duurder wordt. Zo wor-
den de kosten ook voor de vere-
niging hoger. En dat betekend
dat wij die kosten zullen moeten
terug halen in de contributie.

De BTW is ook verhoogd. Vorig
jaar al maar toen was de begro-
ting en vastgestelde contributie
voor 2019 al gereed. Meer dan
de helft van onze kosten vallen
onder het lage BTW tarief. En
deze verhoging zullen we ook in
de contributie terug moeten ha-
len. We zijn niet uit op winst

maar onze kosten moeten gedekt
blijven.

De Algemene Ledenvergadering
heeft daarom nieuwe tarieven
vastgesteld voor 2020. Er is ge-
rekend met een verhoging van
3%, deels voor de inflatie en
deels voor de BTW verhoging. 

Dit komt uit op de volgende ta-
rieven:

! Sportsectoren: De contributie
per jaar wordt € 292,00. Dat
komt neer op € 73,00 per
kwartaal.

! Superspetters: Per jaar zijn de
kosten € 196,00 contributie
enbadgeld plus € 17,00  af-

dracht aan de KNZB. Totaal 
€ 213,- per jaar. De kosten per
periode zijn € 49,00. In no-
vember wordt de afdracht
voor de KNZB voldaan voor
het komende jaar.

! Uur U: Voor een jaar zwem-
men bij het Uur U betaalt u   
€ 180,00 contributie en bad-
geld plus € 17,00 KNZB af-
dracht. Per periode bedragen
de kosten € 45,00 met € 17,00
in november erbij voor de af-
dracht KNZB voor het komen-
de jaar.

Met vriendelijke groet,
Johan Selles
Penningmeester DWT

Van de Clubhuiscommissie

De clubhuiscommissie wenst
alle leden van DWT een goed en
sportief 2020!

Zoals jullie gewend zijn, zijn wij
er voor de diverse vergaderingen
en activiteiten. En natuurlijk
voor een drankje na de training-
en en het Uur U.

Voor het nieuwe seizoen staan er
weer een aantal activiteiten op
de planning.

Zoals een Bierproeverij, Pub-
quiz, het Sportgala en een Work-
shop aquarellen.

Nadere info over de data enz
volgt nog.

Met sportieve groet,
De Clubhuiscommissie
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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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Spelregelvraag 41

Dit gebeurde tijdens een uitwed-
strijd van Heren 3 bij ZV Haar-
lem. 
Een schot van DWT werd door
de keeper gehouden. Een break
van wit volgde. Op een speler
van DWT na zwom iedereen
weg. De keeper van ZV Haarlem
gooide de bal naar de achterge-
bleven DWT speler. Deze speler
scoorde vervolgens.
Het verweer van de keeper was
dat, tijdens het vangen van de
bal, er water in zijn ogen kwam,
waardoor hij geen goed zicht
meer had. Hij kon nog wel de
witte oorbescherming ontwaren,
dacht dat dit een medespeler was
en gooide daarom de bal naar
hem. Hij vind dat de uitspelende
ploeg geen witte oorbeschermers
mag hebben.

Heeft de keeper gelijk?

Leszwemmen Agenda

Vrijdag 10-jan

Vrijdag 17-jan uitzoeken

Vrijdag 24-jan

Vrijdag 31-jan afzwemmen Planeet morgen 9 uur

Vrijdag 7-feb

Vrijdag 14-feb (Start voorjaarsvakantie)

Vrijdag 21-feb (voorjaarsvakantie)

Vrijdag 28-feb

Vrijdag 6-mrt

Vrijdag 13-mrt

Vrijdag 20-mrt

Vrijdag 27-mrt

Vrijdag 3-apr uitzoeken

Vrijdag 10-apr (Goede vrijdag)

Vrijdag 17-apr afzwemmen zaterdag 8 ur Planeet

zaterdag 11-jan

zaterdag 18-jan uitzoeken

zaterdag 25-jan

zaterdag 1-feb afzwemmen Planeet 9 uur

zaterdag 8-feb

zaterdag 15-feb (Start voorjaarsvakantie)

zaterdag 22-feb (voorjaarsvakantie)

zaterdag 29-2-2019

zaterdag 7-mrt

zaterdag 14-mrt

zaterdag 21-mrt

zaterdag 28-mrt

zaterdag 4-apr uitzoeken

zaterdag 11-apr (Pasen)

zaterdag 18-apr afzwemmen 8 uur Planeet
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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

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:
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Beste clubgenoten,

Met trots mag ik jullie aankondi-
gen dat er ook dit jaar weer het
DWT Pinkstertoernooi wordt
georganiseerd. Het Pinkstertoer-
nooi bestaat al sinds 1949 en is
daarmee een begrip in onze ve-
reniging. Om de polo -en bar-
commissie te ontlasten heb ik
samen met Pim besloten de or-
ganisatie van het toernooi weer
op ons te nemen. Natuurlijk in
samenwerking met de genoemde
commissies en overige trouwe
vrijwilligers zoals bijvoorbeeld
de ouders van onze jeugdteams. 

Wij hebben als vereniging te
maken met het feit dat rondom
het zwembad flink gebouwd
wordt. 
Dit heeft natuurlijk invloed op
de organisatie van ons toernooi.
Inzet van ons is om te denken in
mogelijkheden en creatief om te
gaan met de huidige situatie. Dit
met als doel een sportief, leuk en
gezellig toernooi te organiseren
voor jong en oud waar iedereen
welkom is. Daarnaast willen wij
overlast tot een minimum beper-
ken en de bebouwing rondom
het zwembad niet zien als be-
dreiging maar als een kans. 

Inmiddels zijn de voorbereiding-
en van het toernooi in volle
gang. Karina Douwma heeft zich
bereid gevonden om ons te hel-
pen om weer een mooie pos-
ter/flyers en visitekaarten te ont-
werpen. In de volgende editie
van het clubblad worden deze
aan jullie gepresenteerd. Maar
natuurlijk komen de posters ook
te hangen in ons clubhuis. De
visitekaartjes worden verstrekt
aan alle aanvoerders. 
Aan jullie de vraag om na elke
wedstrijd een visitekaartje te
geven aan de aanvoerder van de
tegenstander. Het ideale moment
om even kennis te maken en het
betreffende team en ze uit te no-
digen. Het Pinkstertoernooi is
een mooi moment om het sei-
zoen gezellig af te sluiten. 
Verder staat het jullie natuurlijk
vrij om ook nog andere teams uit
te nodigen. Misschien heb je in
het verleden gespeeld bij een
andere vereniging ??
Als laatste willen wij het nieuwe
logo van het Pinkstertoernooi
aan jullie laten zien. Ook deze
is, met wat input van ons, ge-
maakt door Karina. Pim en ik
zijn blij met het resultaat en be-
danken Karina voor haar hulp.

O, nog één puntje…..lees je dit
en lijkt het je leuk om te helpen
bij de organisatie en/of uitvoe-
ring van het toernooi, wil je een
team aanmelden of weet je een
leuke sponsor stuur dan even een
berichtje naar
P i n k s t e r t o e r -
nooi@dwt-Haarlem.nl . Alle
ontwikkelingen en informatie
over het toernooi is ook te vin-
den op
F a c e b o o k ;
FB.com/dwtpinkstertoernooi . 

Voor de voorpret hier alvast een
paar leuke foto's van het toer-
nooi!

Sportieve groet,

Rob Goedkoop & Pim Hendriks

mailto:Pinkstertoernooi@dwt-Haarlem.nl
mailto:Pinkstertoernooi@dwt-Haarlem.nl
file:///|/Facebook;%20FB.com/dwtpinkstertoernooi
file:///|/Facebook;%20FB.com/dwtpinkstertoernooi
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De Vomar steunt DWT
Help jij mee? 

(Het kost maar 1 minuut van je tijd)

Het enige wat je hoeft te doen is een mail te sturen naar penningmees-
ter@dwt-haarlem.nl  met als onderwerp Vomaractie en als tekst je naam en Vomar
klantenkaart nummer.
Heb je nog geen Vomar klantenkaart? Deze kan je gratis aanvragen bij de klanten-
service in jouw filiaal. 
De Vomar telt de boodschappen op van alle personen die zich aangemeld hebben
voor DWT. Over dat bedrag keren zij ieder kwartaal 0,5% uit aan de vereniging.
Een half procent lijkt niet veel maar als iedereen dat doet levert het een leuk
bedrag op.

mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
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Open trainingen bij DWT
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Polo dames

Lieve allemaal,

De eerste seizoenshelft en de
feestdagen zitten er inmiddels
op. De dames kunnen dus in
januari vol goede moed en goede
voornemens aan de tweede
seizoenshelft beginnen. En deze
ziet er veelbelovend uit!

Dames 1 heeft helaas de eerste
zes wedstrijden niet voldoende
gepresteerd is in de degradatie-
poule beland. Zij zullen dus alles
op alles zetten om bovenin deze
poule te eindigen zodat ze
volgend jaar gewoon weer in de
eerste klasse van het district
kunnen spelen. Ze zijn in de-

cember goed van start gegaan
met een winst van 9-5 tegen
Zwemvereniging Utrecht maar
verloren een week later helaas
met 6-2 van KZC. Er zal in
januari echter weer volop
getraind worden om veel punten
te gaan pakken.

Dames 2 is ontzettend lekker
bezig. Ze hebben hun afgelopen
vijf wedstrijden gewonnen en
zijn inmiddels gestegen tot een
vierde plek in de competitie.
Ook zij zijn van plan een goede
tweede seizoenshelft in te gaan
en wellicht zit er zelf een
plaatsje in de top drie in!

Open trainingen
Alle vrijdagtrainingen van de
dames in januari 2020 zullen

open trainingen zijn. Dit
betekent dat er kosteloos kan
worden meegetraind om te
proeven van waterpolo. Er zal
een extra trainer (één van onze
lieftallige heren uit de selectie)
aanwezig zijn om de geïnteres-
seerden de beginselen van het
waterpolo uit te leggen. De echte
talentjes kunnen natuurlijk meet-
rainen met dames 1 en dames 2
onder leiding van Koos. Na af-
loop wordt er natuurlijk een bor-
rel gedaan in het clubhuis. Kom
dus vooral kijken één van deze
vier vrijdagen (10, 17, 24 of 31
januari). De trainingen zijn van
20.30 tot 21.45 uur.

Liefs,
Charlotte

Polo jeugd

Hallo allemaal,

Ik wens jullie allemaal een
prachtig, liefdevol en sportief
2020 toe! 

De eerste helft van het seizoen
verliep goed voor alle drie de
jeugdteams. Het zou mooi zijn
als jullie dit allemaal vol weten
te houden in de tweede helft!

Houden jullie ook je agenda vrij
op 2 februari? Dan zal het
scholentoernooi plaats vinden!
Je kan je nog opgeven door het
formulier in te vullen dan in de
groepsapps geplaatst is!

Hopelijk zien we jullie dan en

kunnen we er met z'n allen een
top middag van maken

Sportieve groet,
Nynke
Jeugdcoördinator

Polo heren

Hoi allemaal,

Allereerst de beste wensen en
een sportief 2020 gewenst. 

Na een korte polo-stop tijdens
kerst en oud/nieuw is het weer
tijd voor de tweede seizoens-
helft. De herenselectie zal de
eerste week van start gaan met

een extra training op de
woensdag en een oefenwedstrijd
(H1 tegen H2) op de vrijdag om
zou een vliegende start te
maken. 

Heren 1 zal in het begin van de-
ze seizoenshelft het onderste uit
de kan moeten halen om nog een
aantal punten te pakken. Deze
punten zijn hard nodig om in de
derde klasse bond te blijven.
Heren 2 heeft al een aantal pun-
ten binnen en kan daardoor in
alle rust beginnen aan de tweede
helft.

Veel succes met de eerste wed-
strijden van 2020!

Sportieve groet,
Wesley van den Haak
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Antwoord spelregelvraag 41

De keeper heeft gelijk. Artikel
4.2 geeft onomstotelijk aan dat
de kleur van de oorbeschermers
dezelfde kleur als de cap moeten
hebben.
Bij Heren 3 is de cap paars en de
oorbeschermers zijn wit (en de
witte caps hebben paarse oorbe-

schermers). 

In 2010, toen wij deze caps had-
den gekocht, hebben we de oor-
beschermers van de paarse caps
verwisseld met de oorbescher-
mers van de witte caps. We zijn

dus sinds 2010 in overtreding en
geen enkele scheidsrechter, te-
genstander of jurytafel heeft daar
tot nu toe iets over gemeld.

Met vriendelijke groet,
Ton van Gemert.

SponsorKliks

Beste (ouders van) DWT leden,

Als vereniging willen we de kos-
ten voor de leden zo laag moge-
lijk houden. Dat betekend dat we
op zoek zijn naar andere inkom-
sten.

Daar kan jij heel simpel bij hel-
pen.

Je bestelt vast wel eens iets onli-
ne. Als je dat de volgende keer
via SponsorKliks doet, dan krij-
gt DWT een percentage van jou
bestelling.

Hoe werkt het?

Download SponsorKliks op je
telefoon of tablet door op onder-
staand logo te klikken of de
QR-code te scannen.
De eerste keer moet je o.a. het
sponsordoel kiezen. Vul in
DWT en je ziet verschijnen
Haarlemse Zwemvereniging De
Watertrappers.
Open voor je volgende bestel-
ling de SponsorKliks app en kies
daar je winkel.
Je wordt automatisch door ver-
wezen naar je online winkel en
DWT krijgt een percentage van
jouw bestelling.

Hetzelfde geld voor een browser
op een computer. Ga naar Spon-
sorKliks.com, klik rechts boven
op het schild (logo) "hier kan uw
club staan" en type "Haarlemse
Zwemvereniging De watertrap-
pers". Het logo van DWT ver-
schijnt dan rechts boven.
Als je dan via deze site naar
jouw winkel gaat ontvangt DWT
ook weer een percentage.

We vertrouwen op vele bijdra-
ges.

Met vriendelijke groet,
Johan Selles
Penningmeester DWT
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Informatie

Redactie & medewerkers
Michael Woolthuis
Robbert Henrichs

Kopij 
De Waterdroppels wordt samen-
gesteld 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
# 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

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
wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl

Synchroonzwemmen
synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl

Leszwemmen:
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

Planeet zaterdag
8.00-9.00 Superspetters
uurleider: Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
9.00-10.00 Superspetters
uurleider: Annelies Mosterd
uurleiderplaneet@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: 13.00-14.00 uur droogtraining:

Clubhuis
zwemmen: 14.00-16.00 uur Boerhaavebad

Wedstrijdzwemmen:
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

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

© Zwemvereniging De Watertrappers

mailto:clubblad@dwt-haarlem.nl
http://www.dwt-haarlem.nl
http://www.dewatertrappers.nl
mailto:bestuur@dwt-haarlem.nl
mailto:penningmeester@dwt-haarlem.nl
mailto:ledenadministratie@dwt-haarlem.nl
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mailto:junior-pro@dwt-haarlem.nl
mailto:waterpolo@dwt-haarlem.nl
mailto:wedstrijdzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:synchroonzwemmen@dwt-haarlem.nl
mailto:leszwemmen@dwt-haarlem.nl
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mailto:uurleiderplaneet@dwt-haarlem.nl
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