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Vacant

afgevaardigde zwem TC

Van de bestuurstafel
We zijn alweer een paar maanden verder en een aantal punten binnen het bestuur beginnen vorm te krijgen.


Zwem TC
Tijdens de goedbezochte clubkampioenschappen, zaterdag 25 juni, werd er sportief doch fanatiek
gestreden om de prijzen. Na de huldiging van de kampioenen werd er afscheid genomen van de leden
van de zwem TC (Ina de Vries en Randy Wierenga).Ook Margreet Sewuster
(wedstrijdsecretariaat)hebben we bedankt voor haar jarenlange inzet. Tevens werd er afscheid
genomen van onze vaste zwemtrainer Harrie Hemme. We kunnen terug kijken op een geslaagde
zaterdag.
Afgelopen periode behoorlijke leegloop gehad bij de afdeling zwemmen. We houden voor volgend
seizoen ongeveer 20 zwemmers over en zoals reeds eerder vermeld in bovenstaande tekst hebben
zowel alle leden van de zwem TC als de zwemtrainer hun functie neergelegd.
Als er leden zijn die in de toekomst wedstrijden willen gaan zwemmen, zullen hun ouders zich aan
moeten melden als klokkers.
We zijn nog druk bezig met bovenstaande zaken om de blijvende leden ook met plezier te laten
zwemmen en hebben tot nu toe de volgende resultaten geboekt en hopen vóór het nieuwe seizoen
ook alles functies weer ingevuld te hebben.
 De trainingstijden voor het zwemmen worden: woensdagavond van 19 uur tot 20 uur en
zaterdagmorgen van half 9 tot half 10. Zaterdagmorgen om 9 uur is er voor de
jeugdwaterpoloërs de mogelijkheid om een half uurtje extra zwemtechnieken te trainen.
 Met ingang van het nieuwe seizoen (29 augustus zullen de trainingen weer beginnen) hebben
we voor zowel de woensdagavond als de zaterdagmorgen nieuwe enthousiaste trainers
gevonden. Op woensdagavond zullen de trainingen verzorgd worden door Ria Heugens en op
zaterdagmorgen door Bart Pool.
 Tijdens de clubkampioenschappen zijn er gesprekken geweest met Sara Tinneveld en Karin
Dubbink. Beide zijn enthousiast en bereid om samen de zwem TC invulling te geven.
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Polo TC
Binnen de polo TC zijn er een aantal wijzigingen met betrekking tot de bezetting. Daniëlle Bults, Lotte
Pool en Judith Moes hebben afscheid genomen. Volgend seizoen bestaat de polo TC nog uit: Roy
Withaar, Han Hazekamp, Geert Kok, Gert Jan Meijerink en Jan Bartels. De zwemtrainers Ard Zwiers,
Bart van Dalen, Niek Naber, Daniëlle Bults en Lotte Pool hebben afscheid genomen. Wiecher Pool zal
de taken van Ard Zwiers met ingang van het nieuwe seizoen overnemenr.
De nieuwe teamindelingen voor nieuwe seizoen zijn bekend. De trainingen voor de jeugd op
zaterdagmorgen zal zijn van 9 uur tot 10 uur. Vanaf 9 uur tot half 10 zal er extra getraind worden op
zwemtechnieken. De trainingen op woensdagavond voor de heren zal weer net als eerder van 20:45
uur tot 21:45 uur zijn.



Kantinecommissie
Ook Jasper en Gerben zitten niet stil en zullen vanaf het nieuwe seizoen de inkopen van kantine ook
zelf gaan. Elke woensdag en vrijdag is de kantinedienst ook ingevuld en we kunnen merken dat de
omzet de afgelopen periode in vergelijking met voorgaande jaren omhoog is gegaan.



Financiële positie
Een aantal punten hebben we inmiddels doorgevoerd en we zijn nu druk bezig met de onderstaande
punten.
 Omdat er een grote groep (zwem)leden hun lidmaatschap hebben opgezegd voor het nieuwe
seizoen gaan we de maandelijkse uren van Zwembad de Slagen in Schoonebeek voor het
seizoen 2016/2017 wederom naar beneden schroeven.
 De bondscontributie van 2016/2017 moet in november 2016 en maart 2017 betaald worden
aan de KNZB. Deze bondscontributie wordt normaliter in januari en juni van 2017 bij de leden
van ZPC Moby Dick geïncasseerd. Om deze bondscontributie niet voor te financieren en om
verwarring bij de leden te voorkomen gaan we deze met ingang van het nieuwe seizoen in
september en januari incasseren.
 Opzeggen van lidmaatschap kan met ingang van nieuwe seizoen vóór 1 december
(contributie eerste half jaar, wat betekend: betalen t/m januari ) en vóór 1 juni (contributie
tweede half jaar, wat betekend: betalen t/m juli).
 Duidelijkheid en transparantie creëren in de startgemeenschap bij de waterpolo tussen Moby
Dick en de Plons.



Communicatie / beleidsplan
 We zijn druk bezig met een nieuwe beleidsplan binnen de vereniging. De eerste regels staan
al op papier en vóór het nieuwe seizoen zal deze gereed zijn en zullen wij hier mee naar
buiten komen.
 Communicatie begint al te verbeteren en wij hebben het idee dat er meer duidelijkheid naar
de leden is.
 Onze site is al behoorlijk aangepast en zal nog meer aangepast worden, zo zal de aanwezige
kalender met ingang van het nieuwe seizoen ook gevuld gaan worden met trainingstijden.
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Toernooi
 Afgelopen weekend (1-3 juli) heeft al weer het 37e waterpolotoernooi in natuurbad De
Zandpol plaatsgevonden. Dit jaar waren er 115 teams uit 5 verschillende landen aanwezig en
ondanks het vele water kunnen we terug kijken op een geslaagd toernooi. Nieuw
geïntroduceerd en zeker voor herhaling vatbaar was de loungebar bij de douches! Kijk voor
een sfeerimpressie (foto’s en filmpjes) op onze Facebook pagina. Volgend jaar zal het 38e
toernooi plaatsvinden op vrijdag 30 juni, zaterdag 1 en zondag 2 juli.

Het bestuur van ZPC Moby Dick zit dus niet stil en wij hopen dat wij samen met onze leden weer een financieel
gezonde vereniging te worden.

Voor vragen / opmerkingen kun je terecht bij het bestuur: bestuur@zpcmobydick.nl.

