
Belangrijke data:  

28 maart 2017:  

Algemene Leden Vergadering 

6 april 2017: 

Sponsorzwemmen 

7 april 2017: 

Kaderavond voor kaderleden 

Van de Bestuurstafel 
Geen Kleding in kleedhokjes 
Zwembad de Waterwyck heeft aan de leden van Steenwijk 34 het vrien-

delijke verzoek om tijdens de trainingen geen kleding in de kleedhokjes 

te laten hangen. Je kunt je daar uiteraard blijven omkleden, maar hang 

daarna je kledinghaak even op de daarvoor bestemde rekken in de gang. 

In de grote kleedkamers kun je gewoon blijven omkleden en kun je de 

kleren gewoon aan de haakjes laten hangen. Dank alvast namens het 

personeel van de Waterwyck voor jullie medewerking! 
 

Reserveer de datum ALV alvast: 28 maart 2017 
Hou de 28e maart 2017 alvast vrij in je agenda! Dan hebben we weer 

onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We starten om 20.15 uur in 

De Korf in Steenwijk. Wil je meepraten over de toekomst van onze mooie 

vereniging? Kom dan naar  de Korf op 28 maart! 

 

Sponsorzwemmen 
Op 6 april gaan we weer tijdens de trainingen probe-
ren om samen met jullie geld in te zamelen voor de 
zwem en poloclub. Net als voorgaande jaren gaan we 
weer sponsorzwemmen. We willen de opbrengst van 
het sponsorzwemmen ook dit keer weer graag gaan 
besteden aan party tenten voor clubactiviteiten. Hou 
de nieuwsbrief in de gaten! In de nieuwsbrief van 
maart zal er nadere info volgen van de activiteiten-
commissie. Heb je nu al vragen hierover?  

Mail dan naar activiteitencie@steenwijk34.nl  

 

Nieuwsbrief 
Februari 2017 

Jaargang 3, editie 2 

 

De nieuwsbrief komt elke maand uit  

met  mededelingen van het bestuur en 

de verschillende commissies. 

De nieuwsbrief wordt digitaal 

verspreid en is te downloaden  via de 

website. 
 

Eindredactie: Casper Dollekamp 

E-mailadres: 

voorlichting@steenwijk34.nl  

 

Kijk op onze site voor het 

allerlaatste nieuws: 

www.steenwijk34.nl  Z&PC Steenwijk 1934 
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“Uw inzet als vrijwilliger maakt het mogelijk dat de zwemsport blijft be-
staan! Wordt vrijwilliger en help ons!” 

Vacaturebank van Steenwijk ‘34 

 

Help ons mee  en zorg er voor dat we weer een lege bank hebben! Tijdens wedstrijden wil je ook niet op de 
bank zitten, maar wil je meedoen en winnen! Om te zorgen dat wedstrijden door kunnen gaan, hebben we echt 
nieuwe  vrijwilligers nodig om onze mooie vereniging draaiende te houden. 

Wat hebben we nodig? 

 Officials voor zwemwedstrijden 

 Mensen voor het verzorgen van inschrijving wedstrijden  

 Penningmeester dagelijks bestuur 

 Clubconsulent 

 

Wil je ons helpen? Neem dan contact op met een van de bestuursleden! 

Anders declareren 

Vervoerskosten 

Aangezien we de declaratie voor 
het vervoer per zwemwedstrijd 
anders gaan organiseren, hebben 
we jullie IBANnummer nodig waar-
op de penningmeester de declara-
tie voor het vervoer op kan over-
maken.  

Jullie hebben hierover al in januari 
een mail van de zwemcommissie 
gehad. Op deze wijze kunnen we 
het declareren een stuk eenvoudi-
ger maken. Heb je het IBAN num-
mer nog niet doorgegeven?  

Geef je volledige  

IBAN nummer op  

voor je reiskosten en  

“Help to make it simple” 

Van de Zwemcommissie 

Met zijn allen naar Bolsward op 11 maart! 
De laatste competitiewedstrijd wordt gehouden in Bolsward en alle zeilen 
moeten bijgezet worden om te zorgen dat we in dezelfde klasse blijven . Het 
verschil is maar klein en te overbruggen! Slechts 14 seconden is het verschil! 
Schrijf je dus in voor deze competitie wedstrijd, zwem zo hard als je kunt en 
zorg er voor dat Steenwijk ‘34 niet degradeert! #jijmaakthetverschil 
 
Nieuwe mensen gevraagd voor inschrijving wedstrijden. 
Roelof Liezen en Ciska Wagter hebben aangegeven dat zij aan het einde van 
het seizoen gaan stoppen met de wedstrijdinschrijving. We zoeken dus nieu-
we mensen die dit stokje voor de komende tijd over kunnen nemen. Belang-
rijkste taak is om voorafgaand aan de zwemwedstrijden van Steenwijk ‘34 
de deelnemers aan de wedstrijden in te voeren in het daarvoor beschikbare 
systeem. Lijkt het je leuk en wil je info? Neem contact op met de zwemcom-
missie! Zij helpen je verder!  

Goud delvende Masters bij ONMK Maastricht 

Met 16 mensen is deelgenomen aan het ONMK. En de prestaties waren 

weer klinkend! Met in  totaal 26 medailles kwam de selectie weer naar 

Steenwijk. 10 gouden, 6 zilveren en 10 bronzen medailles. Als klap op de 

vuurpijl werd door het estafette team 80+ ook nog een nieuw Nederlands 

Record gezwommen op de 4x100 vrije slag. Dat belooft nog wat voor de 

kampioenschappen lange baan van 4 tot en met 7 mei in het Pieter van den 

Hoogenband Stadion in Eindhoven!  


