
 Van de Bestuurstafel 
 

Sierd Tilma treed af als voorzitter 
Sierd Tilma heeft in de laatste bestuursvergadering aangekondigd met de Alge-
mene LedenVergadering (ALV) in maart 2016, te stoppen met zijn vrijwilligers-
functies binnen de vereniging.  

Sierd is dan drie jaar voorzitter geweest en heeft al 18 jaar meerdere vrijwilligers 
functies in onze vereniging vervuld. Hij blijft wel een actief lid van onze vereni-
ging en blijft zwemmen. 

Chrisstien Dollekamp heeft binnen het bestuur aangegeven zich tijdens de ALV 
2016 verkiesbaar te willen stellen voor de voorzittersfunctie.  

Daarmee zoekt het bestuur per april 2016 een secretaris. 

Om te weten wat deze functie inhoud zegt het huishoudelijk reglement daar het 
volgende over: 
 
Secretaris: 
TAKEN:  

 Beheert het algemene secretariaat 

 Opstellen agenda, besluitenlijst en actiepuntenlijst bestuursverga-
deringen i.o.m. voorzitter 

 Maakt de verslagen van  de A.L.V. en van gesprekken met externen 

 Initiëren en coördineren en controleren secretariaten van de com-
missies 

 Voert de  (bestuur- en algemene) correspondentie 

 Onderhoud de (schriftelijke) contacten met de Regio 2 en KNZB op 
bestuursniveau 

 Beheert het vereniging archief 

 Beheert het leden bestand. Hij kan dit delegeren naar een ledenad-
ministrateur 

 Opstellen en coördineren jaarplan 

 Bestuursverantwoordelijk voor de werkgroepen: clubkrant, materi-
aal, programma Sportlink van de ledenadministratie 

 Portefeuilles taken 
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Ook tweede ronde D1 Zwemcompetitie succesvol 
In Heerenveen heeft de zwemselectie ook de tweede ronde van de D1 Com-
petitie goed afgerond. . met een score van 4367,04 wist het team een plek te 
stijgen op de ranglijst. Een uitgebreid verslag van deze wedstrijd komt in de 
december editie van de clubkrant. 

Waterpoloteams presteren naar verwachting 

Inmiddels is de competitie al wat verder gevorderd en de beide herenteams 
presteren naar verwachting.  

Op dit moment staat het eerste Herenteam tweede, maar er zijn nog een 
aantal team met minder gespeelde wedstrijden. Heren 2 staat op dit moment 
op de achtste plaats en heeft al twee wedstrijden winnend afgesloten 

Op 28 november spelen beide teams thuis in zwembad de Waterwyck. Heren 
2 start om 20.30 uur  tegen Hatto Heim 2. Heren 1 volgt om 21.15 uur waar 
het zal strijden tegen WZC de IJssel 4. 

Van de Zwem- en Polocommissie 

‘3 december in het zwembad de Waterwyck! Sint en zijn Zwempieten! 
Mis het niet en zorg dat je er bij bent!!’ 

Sinterklaas komt  

Steenwijk ’34 bezoeken.  

 

Op 3 december, vanaf 18.00 uur komt de Sint 

ons verblijden met een bezoek in het zwembad. 

Hij neem een heleboel Pieten mee, die dolle streken uithalen. 

Je kunt gewoon je badkleding aandoen, want we gaan spelletjes 

doen in het water. En je mag ook een vriend of vriendin meenemen. 

 Dit is een mooie gelegenheid om iemand te laten zien hoe leuk het 

is om te zwemmen en welke leuke activiteiten de zwemclub zoal 

organiseert. 

 

 

 

Geef je je even op via de mail? activiteiten-

cie@steenwijk34.nl of vul je de invulstrook in op de flyer? 

Deze flyer wordt binnenkort uitgedeeld in het zwembad.  

Wees er vroeg bij, uiterlijk 29 november 2015 

 Afzwemmen Waterwyck 

Op een aantal zaterdagen zal het 

zwemmen op zaterdagmorgen een half 

uur korter zijn (tot half tien) in verband 

met het afzwemmen van de jonge 

talenten van de toekomst! 

Dit geldt voor de volgende data: 

 28 november 2015 

 30 januari 2016 

 12 maart 2016 

 23 april 2016 

 6 juli 2016 
 

Wie weet vinden we daar onze nieuwe 

zwemtoppers! 
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