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Van de Bestuurstafel  

Belangrijkste besluiten tijdens ALV 
Penningmeester en leden zwemcommissie gevraagd! 
Sinds de ledenvergadering is de functie van penningmeester vacant. Voorlopig 

neemt de voorzitter Chrisstien Dollekamp deze taak waar. Ook voor de zwem-

commissie worden met spoed nieuwe mensen gevraagd die kunnen helpen bij 

de inschrijving van wedstrijden. Als dit niet lukt kunnen er grote knelpunten ont-

staan bij de organisatie daarvan. We blijven zoeken naar opvolging, maar meld 

je als je wat wilt doen, ook al ben je niet persoonlijk gevraagd! 

Doe iets voor je club, dan kunnen wij iets doen voor anderen!  

Actieplan op verbeteren begeleiding aan het bad 
De vorig jaar opgerichte Werfgroep heeft tijdens de ALV gepresenteerd op welke 

wijze de aanwas van leden kan worden verbeterd. Belangrijkste punt is het beter 

en duidelijker organiseren van de begeleiding langs het bad. Casper Dollekamp is 

bereid gevonden om vanaf volgend seizoen de algemene coördinatie daarvan op 

zich te nemen. Het bestuur zal samen met Koen Walpoott (voorzitter Werf-

groep) en Casper een actieplan maken, wat in overleg met alle zwemtrainers zal 

worden opgesteld. De voortgang van dit actieplan zal in de komende 

nieuwsbrieven aan de orde komen.  

Contributieverhoging en begroting akkoord 
De Algemene Ledenvergadering is akkoord gegaan met het voorstel 

om voor de zwemleden een contributieverhoging van 2% door te voe-

ren. De waterpolo leden zijn hier van uitgezonderd, omdat er scheef-

groei was ontstaan in de hoogte van de contributie ten opzichte van 

het gebruik van zwemwater. De contributieverhoging gaat in op 1 mei 

2017. Verder heeft de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de 

begroting voor 2017. 
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“Mensen huldigen tijdens de ledenvergadering is niet een ‘gewoon’ agenda-
punt. Het is erkenning en aandacht voor mensen die dat verdienen!” 

Twee succesvolle estafetteteams in de wereld ranglijst 2016 

Als mensen denken dat zwemmen alleen maar een individuele sport is, dan hebben ze het 
mooi mis! De estafetteteams van de Masters staan regelmatig op het podium bij de Neder-
landse Masterskampioenschappen. Dat ze dat ook nog doen met snelle zwemtijden blijkt uit 
twee top-tien noteringen op de wereldranglijst van de FINA voor het seizoen 2016.  

Het mix-team 160+ behaalde in de samenstelling Lonneke Oenema, Huyb Stegeman, Wilna 
Heijman en Lauren Vis een prachtige 5e plaats. Het Mix team 200+ veroverde een 10e plaats 
in hun Leeftijdsklasse. Hans van Scheepen, Inge Lolkema, Casper Dollekamp en Wilna Heij-
man zorgden voor deze mooie prestatie. 

Het bestuur reikte aan beide estafetteploegen oorkondes en bloemen uit. Lonneke, Wilna, 
Lauren en Casper waren aanwezig om deze in ontvangst te nemen. 

Afscheid van Marian Molenaar als 
Penningmeester 
Marian Molenaar is in de bloemetjes gezet door de voorzitter Chrisstien Dollekamp, als dank 
voor het drie jaar lang beheren van de penningen van de club. Helaas is er nog geen opvol-
ging gevonden voor deze belangrijke taak. Chrisstien bedankte Marian namens alle leden 
voor het goede werk dat Marian heeft verricht. 

Michel vd. 
.Hoofdakker 

Vrijwilliger van het 
Jaar 

Tijdens de ledenvergadering is 
Michel van den Hoofdakker 

door het bestuur uitgeroepen 
als vrijwilliger van het jaar.  

Naast zijn trainerschap van de 
waterpolo is Michel ook actief 
geweest in de sponsorcommis-

sie en was hij regelmatig te 
vinden langs de badrand voor 

ondersteuning.  

Vrijwilligerswerk zit het in het 
bloed. Naast Steenwijk ’34 is 

hij trainer bij de Reest en voor-
zitter van de stichting sport-

voorziening Slingerbos Hand-
boogschieten en Jeu de Boule. 

3 keer 25 jaar lidmaatschap 
Chrisstien Dollekamp kon één van de drie leden lekker in 
het zonnetje zetten. Fred Drent is namelijk 25 jaar lid van 
onze vereniging. Naast actief waterpoloër kennen we Fred 
vooral van de hulp bij diverse activiteiten en natuurlijk als 
hoffotograaf van de vereniging.  Fred: namens ons allen 
gefeliciteerd! 
 
Fred bevind zich trouwens in goed gezelschap. Ook Ineke 
en Paul Zaagman zijn 25 jaar lid. Zij zijn in het verleden alle-
bei zeer actief geweest als kaderlid van onze vereniging. Ze 
konden niet op de ALV aanwezig zijn en het bestuur heeft 
het bijbehorende bloemetje thuis bezorgd. 

 

Wilna Heijman 10e op de Europese individuele ranglijst 
Wilna Heijman heeft volledig haar draai gevonden binnen 
Steenwijk ‘34. In de Mastersklasse 50+ is Wilna één van 
de toonaangevende toppers in Nederland en zwemt ook 
in Europees verband mee met de beste zwemmers in haar 
klasse. In 2016 heeft dat geleid tot een 10e plaats in de 
Europese ranglijst lange baan (50 meter bad) van de LEN.  

Een prima reden voor het bestuur om haar met een 
mooie bos bloemen en een oorkonde in het zonnetje te 
zetten. 



 

“Zwemmen….. Kamperen….. Gezelligheid….. Lol maken….. “ 
Dat is gewoon Steenwijk 34 in EPE. 

Epe komt er weer aan, 9 en 10 september 
2017! 

De Epe-commissie nodigt jullie ook dit jaar weer uit voor het gezellige zwem- en kam-
peerweekend in het Schwimmbad Bülten-Freibad Epe in Gronau in Duitsland. De af-
gelopen jaren was het een groot succes en heel gezellig. Zowel zaterdag als zondag 
zijn er wedstrijden ( 50, 100, 200 en 400 meter). Deelname is vanaf 8 jaar. 

Wil jij graag bij dit gezellige zwem(kampeer) weekend aanwezig zijn,? Geef je dan snel 

op, vul in ieder geval het aanmeldingsformulier in voor 31 Mei 
2017, zie onderstaande link (eventueel kopiërenen plakken in je browser)! Voor 

deelname is het verplicht om het formulier in te vullen en op te sturen. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1mLUC-ibzgYD0UdL_GS6k_EWGgSM1vv- uAL-
qGvg3mY1s/edit 

 

Namens “de werkgroep Epe”, 

Monique van den Berg, Riekie Schra, Fred Drent en Laura van Sleen 

Voor vragen : epecommissie@outlook.com 

Uitgebreide informatie vindt je ook in de folder die door de Epe commissie inmiddels 
is verstuurd 

Selectie haalt 12e plek 

in de D-Competitie 

De zwemselectie is als 12e geëin-
digd in de D-Competitie. Dat houdt 
in dat we een stapje lager moeten 

instappen. De keuze is gemaakt om 
dit niet te doen, zie daarvoor het 

bericht hiernaast. Ten opzichte van 
de nummer 11 die zich handhaaft 
in deze klasse was het verschil mi-
nimaal. Slechts 18 punten (dat is 

ook 18 seconden) op een totaal van 
14.624 punten was het verschil 

tussen handhaving of degradatie. 

Van de Zwemcommissie 
Het nieuwe seizoen start op maandag 4 september 
In overleg met Zwembad de Waterwyck zullen de trainingen weer starten met in-
gang van 4 september 2017. Normaal starten we een week eerder (direct na de 
vakantie, maar dit is in verband met het plegen van groot onderhoud aan het 
zwembad niet mogelijk. In de laatste nieuwsbrief voor de vakantie worden jullie 
nog uitgebreider geïnformeerd over de start van het nieuwe seizoen. 

 
Geen competitie in seizoen 2017/2018. 
Er is besloten dat Steenwijk ´34 volgend seizoen niet zal deelnemen aan de D com-
petitie. Dit heeft te maken met het feit dat we niet in alle leeftijdsklassen voldoen-
de zwemmers hebben, waardoor de vereniging onvoldoende punten kan scoren 
om zich in die competitie te kunnen handhaven. Er wordt gezocht naar alternatie-
ven als invulling van wedstrijden. De andere competities waaraan Steenwijk ´34 
meedoet blijven gewoon bestaan. 

Voor al uw bloemen en planten  
Specialist in bruidswerk en rouwarrangementen. 
Bezoek ook eens onze plantenkas 

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

Tel. 0521-524503  
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