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Van de Bestuurstafel 
Open brief aan gemeente over oud papier 
Het bestuur heeft een open brief aan het gemeentebe-
stuur van Steenwijkerland gestuurd, over het plan om de 
inzameling van oud papier drastisch te veranderen. Dit 
zou inhouden dat de inkomsten voor de vereniging halve-
ren of zelfs helemaal verdwijnen.  Het bestuur zal waar-
schijnlijk ook gaan inspreken op de raadvergadering. De 
brief staat op de site en  je kunt hem downloaden door 
hier te klikken. 

Zwemkleding 

Inmiddels zijn de bedragen teruggestort op de rekening 
voor die mensen die een bestelling en betaling hadden 
gedaan voor zwemkleding met daarop het logo van de 
vereniging.  Mocht je dat nog niet ontvangen hebben 
mail dan even naar de penningmeester Marion Molenaar.  
penningmeester@steenijk34.nl 

Algemene Ledenvergadering 

Inmiddels hebben jullie alle stukken en de uitnodiging 
voor de ALV al ontvangen. Ze zijn opgenomen in de voor-
jaars editie van De Natte Steenwijker. Je kunt ze ook 
rechtstreeks op de site downloaden. Wil je dat nu doen? 
Klik dan hier 
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‘Geen open water zwemmen in Scheerwolde dit jaar……..  
Dat wordt een stille laatste zaterdag van juni.’ 

Masters volop kansen in Zuiderzee Masters Circuit 

De masters ploeg van Steenwijk 34 gaat de laatste drie wedstrijden in van het cir-
cuit. Er zijn volop kansen voor hen om in het klassement hoog te eindigen. Bij de 
Heren zijn vooral Rick Driezen en Lauren Vis kansrijk. Bij de Dames staat Wilna 
Heijman op een podiumplek. Verder zijn de komende wedstrijden in de 50 meter-
baden van Amersfoort en Alkmaar een mooie voorbereiding voor het ONMK in 
Eindhoven (5 t/m 8 mei’ en het EK in Londen van 23 tot en met 29 mei. 

 

Data waarop niet                  
getraind wordt: 

Op een aantal bijzondere feestdagen 
zal er geen training zijn: 
 
 Maandag 28 maart (2e Paasdag) 
 Woensdag 27 april (Koningsdag) 
 Donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
 Maandag 16 mei (2e Pinksterdag) 
 

Van de Stichting Open Water  

Zwemmen Scheerwolde 

Geen Open Water Zwemmen in 2016 
Helaas heeft het Stichtingsbestuur van het Open Water Zwem-
men in Scheerwolde moeten besluiten om dit jaar geen wed-
strijd te organiseren. 

Het stichtingsbestuur heeft onvoldoende financiële middelen, 
maar ook onvoldoende vrijwilligers om de voorbereidingen 
goed in te kunnen vullen.  

We zijn als bestuur goed geïnformeerd en nauw betrokken ge-
weest bij het besluitvormingsproces en staan achter deze be-
slissing van de stichting. 

In oktober zullen de vier verenigingen weer met de stichting 
Open Water Zwemmen Scheerwolde gaan praten of het wel 
mogelijk is om in 2017 weer een wedstrijd te organiseren 

Daarvoor zijn wel een aantal vrijwilligers nodig die bereid zijn 
de kar te trekken. Ben jij bereid om te helpen? Stuur dan een 
mail naar voorzitter@steenwijk34.nl 

Verkorte trainingstijden 
tijdens diplomazwemmen 

In de Waterwyck zijn weer een 
aantal data gepland voor het fees-
telijk diplomazwemmen: 
 Zaterdag 28 mei 
 Zaterdag 9 juli 
 
Op deze twee zaterdagen is de 
vrije training in de ochtend een 
half uur korter: Er wordt dan ge-
traind van 8.30 uur tot 9.30 uur 
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