
NIEUWSBRIEF

Aanmelden voor buffet bij je aanvoerder, graag voor 12 mei! 
Kosten € 10,- per persoon.
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Meisjes aspiranten

Het team van de Meisjes aspiranten (combiteam UZSC/Aquarijn) onder de 15 
gaat ook nog even door met trainen. 

Zij  spelen  op  zaterdag  21  mei  as.  de  voorronde  voor  het  Nederlands 
kampioenschap.
 
De finaleronde is op de dag erna op zondag 22 mei.
Publiek is van harte uitgenodigd in Hilversum.
 
Nog meer leuk nieuws vanuit dit Meisjes Aspiranten team. Oranje nieuws dit 
keer.
Fleur  West van UZSC en Emma van Rossum van Aquarijn  zijn  uitgenodigd 
voor jong Oranje. Een mooie prestatie, Gefeliciteerd meiden.

En Laura en Marleen hebben zich gehandhaafd bij jong Oranje.
Tot nu is het een mooi en succesvol seizoen voor de meiden.
Een gezellig sfeer in het team en een goede samenwerking tussen UZSC en 
Aquarijn vormde de  basis voor deze mooie prestatie.
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Van de Polocommissie

Beste leden,

De WPC heeft na een - bijna - volbracht poloseizoen de balans opgemaakt. Er 
zijn vele successen geboekt binnen de vereniging, zoals de kampioenschappen 
van de 2e teams, promotie van heren 3 en handhaving in de hoofdklasse van 
beide 1e teams. Ook de jeugd laat weer van zich horen door wederom deel te 
nemen aan het NK! 

Echter....er  zijn  ook  zaken  waar  wij  als  WPC  minder  blij  van  worden.  Zoals 
iedereen weet, moeten we als vereniging aan de 'eisen' van de bond voldoen met 
betrekking  tot  het  invullen  van  wedstrijdformulieren,  het  insturen  van  deze 
formulieren etc etc. Als wij als vereniging niet binnen deze richtlijnen handelen, 
krijgen wij een boete a euro 8,45 per nalatigheid. 

Aangezien wij dit jaar een alarmerend dieptepunt hebben bereikt met z'n allen, 
willen wij jullie daar graag deelgenoot van maken.

De belangrijkste conclusies op rij:

In totaal hebben wij euro 763,95 aan administratieve boetes betaald.
Daarvan  hebben  wij  euro  346,45  betaald  voor  het  niet  tijdig  insturen  van 
wedstrijdformulieren
Er is 16x een boete gegeven voor het fout noteren van een startnummer
7x is de wedstrijduitslag niet tijdig ingevuld op internet

4x is het formulier onvolledig ingevuld door de jurytafel
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De analyse wijst ook uit dat wij met alle teams gefaald hebben op alle vlakken. 
Er is niet één team aan te wijzen die de kroon spant,maar...wij hopen wel dat 
jullie je ook beseffen dat deze 763 euro puur weggegooid geld is. We hadden 
hier erg veel leuke dingen van kunnen doen...

Wij gaan ons als polocommissie nog buigen over een ander systeem voor het 
opsturen van de formulieren, dit jaar heeft ons geleerd dat elke week een ander 
team verantwoordelijk maken niet de juiste oplossing. Indien jullie suggesties 
hebben of je wilt opwerpen als "wedstrijdformulier - opstuur - verantwoordelijke" 
horen wij het graag!

Verder  zullen  wij  een  ander  systeem  introduceren  mbt  de  boetes  die  puur 
betrekking hebben op nalatigheid van teams. 
Helaas moeten wij hier harder gaan optreden dan jullie gewend zijn van UZSC, 
maar de ervaring leert dat de huidige manier domweg "te duur" is voor de club. 

Samen gaan wij de verantwoordelijkheid dragen voor de clubkas; dat moeten wij 
als UZ'ers kunnen!

Wij rekenen op jullie steun.

Groet
De WPC
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Barcommissie zoekt vrijwilligers voor:

• 15 mei gaan we de inboedel verhuizen van het oude clubhuis naar het 
nieuwe! We beginnen om 12 uur!!

• 21 mei hebben we met ze alle en super eindfeest en heb ik mensen achter 
de bar nodig.

•   Dit gaat in 4/5 ploegen van 3/4 mensen gedurende de avond.

• 27/28/29 mei is het GNSK toernooi. Dan heb ik ook harde werkers nodig 
voor extra omzet voor het tijdelijk bad!!!

Dit alles met als doel vele handen............................................

Geef je op voor een of alle activiteiten en mail naar
bar@zwembaddekrommerijn.nl

Groeten,

De Barcommissie.

mailto:bar@zwembaddekrommerijn.nl


NIEUWSBRIEF
Boekenmarkt

Frans Heus is door zijn boeken heen.

Lever je oude boeken, DVD's en CD's bij hem in!


