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VAN HET BESTUUR 

Veel reacties op enquête beleidsplan  

Het bestuur is blij met alle reacties op de enquête! 51 mensen hebben de enquê-

te ingevuld en de input wordt gebruikt voor het opstellen van de doelstellingen 

voor de komende vier jaar. Op 28 februari komt een klein groepje mensen vanuit 

de vereniging, samen met het bestuur bij elkaar. Zij gaan de resultaten bespre-

ken en invulling geven aan die doelstellingen. Het eindresultaat presenteert het 

bestuur tijdens de ALV op 27 maart. 

ALV 27 maart 

Op 27 maart wordt voor de 84e keer de Algemene Ledenvergadering gehouden. 

In maart krijgen jullie via deze nieuwsbrief  de uitnodiging en  alle stukken weer 

toegezonden.  Kom allemaal! Alleen samen kunnen we deze mooie vereniging in 

de benen houden. Dat geldt ook voor jullie inbreng in het beleid van de club, dus 

praat en stem mee!  

Noteer de datum alvast!  

Dinsdag 27 maart in de Zuidwester te Steenwijk, aanvang 20.30 uur 

Droogtrainingen voor selectieleden  

Het bestuur heeft met een sportschool de eerste contacten gelegd om de droog-

trainingen op de maandagavond weer in te voeren voor de selectieleden. Dit 

wordt een geheel andere opzet die de afgelopen week aan de verschillende se-

lectieleden is gecommuniceerd.  Het is de bedoeling dat deze droogtrainingen op 

1 maart van start gaan. Het bestuur zal de selectieleden over het definitief door-

gaan van de droogtrainingen en de definitieve ingangsdatum de komende week 

informeren.  

Nieuwsbrief 
Februari 2018 

Jaargang 4, 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. 
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www.steenwijk34.nl  
Z&PC Steenwijk 1934 

mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Meepraten helpt! Mooie bijdrages van leden in de enquête! ” 

Record aantal medailles op ONMK.  

Je zou haast denken dan het “gewoon” is . Maar dat is het 
echt niet! In januari was de masters selectie zeer succesvol. 
Meerdere records werden gebroken. Een record aantal deel-
nemers van Steenwijk 34 met 22 zwemmers en zwemsters. 
Een record aantal medailles van 34 stuks.  Er sneuvelde een 
clubrecord. Al met al een fantastische prestatie. Deze keer was 
Klaas Prins door een onfortuinlijke val van de trap nog niet 
eens mee.  De nestor van de club is veelal goed voor  nog wat 
extra goud. In mei gaat het team naar de ONMK langebaan in 
het Hofbad in Den Haag, hopelijk weer zo succesvol. Alle me-
daillewinnaars gefeliciteerd! 

Als je de uitslagen uitgebreid wil bekijken klik dan HIER. 

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 27 februari 2018: 

Stormbaan in het zwembad de 
Waterwyck 

 3 april 2018: 

Paasei-Training in zwembad 
de Waterwyck 

Afzwemmen Waterwyck 

24 maart 2018 

2 juni 2018 

14 juli 2018 

Op deze data is de zaterdag 
training van 8.30-9.30 uur 

Weer een clubrecord voor Jacyntha Plat 
Bij het  ONMK  in Terneuzen heeft Jacyntha Plat weer een clubrecord verbeterd. Dit keer 

op de 100 meter rugslag . Het bijna 33 jaar oude clubrecord  van Bianca Wayboer ver-

dween daarmee in de geschiedenisboekjes. Jacyntha heeft inmiddels 3 clubrecords op 

haar naam staan. 

Oude Clubrecord:  1:09,00,  gezwommen op 9 maart 1985 door Bianca Wayboer.  

Nieuwe Clubrecord:  1:08, 41, gezwommen op 19  januari 2018 door Jacyntha Plat 

Wil je het hele overzicht bekijken van de clubrecords? Klik dan hier op  overzicht  Heren 

en overzicht Dames 

 

Nemen de kampioenskansen van Heren 1 af? 
Waren de heren in december nog fier koploper, inmiddels moeten zij Deltasteur 4 voor 

zich dulden. In het onderlinge duel met Deltasteur kreeg het team met maar liefst 11-2 

klop. Met een wedstrijd meer gespeeld dan Deltasteur 4, bezet het team op dit moment 

de tweede plaats met hetzelfde aantal punten. Het wordt dus een spannende eindfase in 

deze competitie.  

Heren 2 speelt in dezelfde klasse. Zij hebben de vervelende laatste plaats gelukkig af kun-

nen staan aan Swol Heren 7. Met twee mooie overwinningen op Deltasteur 3 en Octopus 

2 bezet het tweede team nu de 7e plaats.  

Wil je de actuele standen bekijken op de site? Klik dan HIER 

http://www.steenwijk34.nl/zwemmen/uitslagen/
http://www.steenwijk34.nl/zwemmen/clubrecords-heren/
http://www.steenwijk34.nl/zwemmen/clubrecords-heren/
http://www.steenwijk34.nl/zwemmen/clubrecords-dames/
http://www.steenwijk34.nl/waterpolo/klassement-2017-2018/

