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Van de bestuurstafel
Als jullie dit lezen zitten we al weer enkele weken in het nieuwe jaar. Het bestuur van ZPC Moby Dick wenst
alle leden en betrokkenen nog de allerbeste wensen en een gezond, maar ook zeker sportief 2017.
Wij hebben een nieuw bestuurslid, Joke Dubbink, zij zal tevens plaats nemen in de polo TC.
Wij hebben de eerste bestuursvergadering al weer gehad in het nieuwe jaar en tijdens deze vergadering
hebben we kort, maar wel zeker effectief, geëvalueerd over het afgelopen jaar voor ons als nieuw bestuur. Een
aantal zaken binnen de vereniging beginnen te lopen, maar er zijn ook nog een aantal zaken welke verbeterd
kunnen worden. Het nieuwe seizoen hebben gelukkig weer een aantal nieuwe leden kunnen verwelkomen,
maar het is wel een groot punt van aandacht. Nieuwe leden is toch de toekomst van de vereniging en wij
vragen jullie ons hierbij te helpen.
We willen graag nog meer input van leden en/of hun ouders in de vorm van wat verbeterpunten zijn of wat op
andere wijze aangepakt moet worden. We willen hiervoor graag werkgroepen/commissies binnen de
vereniging maken, welke ieder een kleine taak te vervullen hebben.
Wij denken zelf aan de volgende werkgroepen/commissies :
-

communicatie
sponsoring
materialen
bar en kantine

Als wij kijken naar de inzet van onze leden tijdens ons jaarlijks terugkerende waterpolotoernooi, weten wij
zeker dat we dit binnen de vereniging ook samen voor elkaar moeten krijgen!


Zwem TC
Afgelopen maanden kunnen we positief terugkijken naar de resultaten van onze leden. Tijdens de
wedstrijden in Klazienaveen en Coevorden werden vele persoonlijke records gezwommen en diverse
medailles behaald.
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Daarnaast hebben we in november ook in Schoonebeek een wedstrijd georganiseerd. Onder
begeleiding van Bianca de Vries hebben onze leden, maar ook zeker met medewerking van een aantal
enthousiaste ouders, deze wedstrijd tot een succes gemaakt. Iets waar we als vereniging trots op
mogen zijn.

De in Coevorden behaalde medailles van onze zwemleden!



Polo TC
Binnen de polo TC is er een kleine wijziging, Joke Dubbink neemt de plaats van Jan Bartels in en
vertegenwoordigd hierin ook het bestuur.



Activiteitencommissie
 Op zaterdag 4 december hebben de jeugdleden tijdens de zwem- en waterpolotraining
Sinterklaas en zwarte Piet op bezoek gehad. Er was een goede opkomst van onze jeugdleden
en de activiteitencommissie kan zeker terugkijken op een geslaagde morgen.
 Op zaterdag 17 december was er een oliebollentoernooi voor de waterpolo jeugd onder de
11, 13 en 15 jaar op 17 december en was tevens erg geslaagd. In Schoonebeek werd fanatiek
gespeeld voor de punten. Ook een aantal ouders zetten hierbij hun beste beentje voor.
 Dezelfde avond was in Coevorden het Kersttoernooi. Hier speelden de waterpolo jeugd onder
de 17 en de senioren waterpololeden in een 4-tal ploegen diverse partijtjes. Na afloop was er
aan de bar voor een ieder tijd voor een hapje en een drankje.
 Op zaterdag 7 januari was er de nieuwjaarsreceptie in Schoonebeek. Vanaf 19 uur stond de
koffie klaar en konden de jeugdleden tevens vrij zwemmen tot 21 uur. Helaas was de
opkomst, waarschijnlijk door het winterweer, minder dan voorgaande jaren maar gelukkig
hebben de wel aanwezige leden enthousiast meegedaan aan het Rad van avontuur.
 Op woensdagavond 11 januari heeft onze groep trimzwemmers na de training zelf een
gezellige avond ter gelegenheid van het nieuwe jaar georganiseerd.



Website
Onze website en ook onze Facebookpagina zal worden voorzien van nieuwe verslagen van zwem- en
waterpolo wedstrijden. Maar ook andere activiteiten binnen de vereniging, zo zullen al onze leden op
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de hoogte gebracht worden over de activiteiten binnen de vereniging. Als jullie nieuwtjes of of een
mededelingen hebben, stuur deze dan gerust naar het volgende mailadres: pr@zpcmobydick.nl.


Teamfoto’s waterpolo & groepsfoto zwemmers
Wij willen onze site graag voorzien van alles teamfoto’s van de waterpolo en een groepsfoto van onze
zwemmers. Als we een inventarisatie hebben gemaakt van wat nog ontbreekt, zullen we contact
opnemen met de begeleiding van de waterpoloërs en van de groep zwemmers om alles compleet te
maken voor de site.

Wij wensen jullie allemaal veel succes met het 2e deel van deze zwem- en waterpolo competitie en hebben
jullie iets te melden of in te brengen mail ons dan gerust.

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

