
Belangrijke data:  

10 t/m 20 juli 

Diverse bijzondere trainingen als 
afsluiting van het seizoen 

Vrijdag 20 juli 2018 

Laatste training van dit seizoen 

7 augustus 2018 

Wielerspektakel van Steenwijk 

Maandag 26 augustus 2018 

Start trainingen seizoen 2018-2019 

8+9 september 2018 

Zwemkamp Epe 

15 September 2018 

Nationale Masters Club Meet 

13 oktober 2018 

Nationale Klaverblad Sprint Steenwijk 

in 
Steen-
wijk  

Overeenkomst Clubkleding getekend! 

Na de terugtrekking van de vorige leverancier is het bestuur samen met de werkgroep 

sponsoring druk doende geweest om een nieuwe leverancier te vinden. Inmiddels is de 

leveringsovereenkomst ondertekend. Steenwijk 34 gaat in zee met het bedrijf Textielstra 

uit Sneek. Zij bieden een breed assortiment aan, wat niet alleen uit clubkleding bestaat, 

maar ook uit andere artikelen. In de komende weken wordt nog een pas-sessie georgani-

seerd. Jullie krijgen via de mail, de site en de besloten Facebook pagina zo snel als moge-

lijk bericht hierover. Doel is om de kleding in de vakantieperiode te laten bedrukken met 

verenigingslogo en uiteraard de naam van onze hoofdsponsor Klaverblad Verzekenin-

gen. Bij de start van het nieuwe seizoen wordt de clubkleding dan aangeboden. Zodra er 

weer nieuws is horen jullie van ons! 

Privacy beleid Steenwijk ‘34. 

Ook voor Steenwijk ‘34 geldt dat de nieuwe Europese wetgeving over het omgaan met 

persoonsgegevens van toepassing is. Deze “Algemene Verordening Persoonsbescher-

ming” is vanaf 25 mei jongstleden van kracht. Het bestuur van heeft daarom ook een 

privacy beleid vastgesteld. Daarin staat per onderwerp beschreven op welke wijze we 

met persoonsgegevens van de leden omgaan en welke werkafspraken we daar binnen 

vereniging over hebben gemaakt. Deze is als losse bijlage aan deze nieuwsbrief toege-

voegd, maar kan ook apart worden gedownload via de site van Steenwijk ‘34.  

Elza van Os toezichthouder Privacy beleid. 

Om te toetsen of de functionarissen van onze verenging zich houden aan de werkafspra-

ken die in het privacy beleid staan genoemd, is Elza van Os bereid gevonden om die taak 

op zich te nemen. Zij zal steekproefsgewijs toetsen of de afspraken worden nagekomen. 

Verder zal zij bij de Algemene Ledenvergadering een kort verslag uitbrengen over de wij-

ze waarop het bestuur met het beleid is omgegaan. 
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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  
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“Feesttrainingen in de laatste week van het seizoen 
Altijd weer een Feest” 

Mooie deelname Avond4Daagse 

Van 4 tot en met 7 juni was Steenwijk ‘34 uiteraard weer met een aantal wandelaars van 

de partij tijdens de Avond4Daagse. Alle wandelaars werden beloond met zonnig en lekker 

warm wandelweer. Volgend jaar is Steenwijk ‘34 ongetwijfeld weer van de partij! 

Heerlijke verenigingsbarbeque 

Op 8 juni waren er een mooi aantal leden aanwezig tijdens de verenigingsbarbecue. 

Naast de mogelijkheid om te zwemmen kon er al worden nagepraat over het afgelopen 

seizoen onder het genot van een lekker hapje, georganiseerd door de activiteitencommis-

sie. De gouden prestatiemedaille voor het volzwemmen van de LAC competitie werd nog 

aan Kylian Kooijman uitgereikt. Hij kon niet aanwezig zijn bij de uitreiking tijdens de ALV 

in maart.  

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 10 t/m 20 juli 2018: 

Feest training week einde 
seizoen 

 

Afzwemmen Waterwyck 

 14 juli 2018 

 13 oktober 2018 

 1 december 2018 

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

Feestelijke laatste trainingsweken 
Net zoals vorig seizoen sluiten we het seizoen feestelijk af. De jeugdcommissie heeft weer 
haar best gedaan om een leuk programma op te stellen. Voor elke leeftijd is er wat leuks. 
Zie hieronder het programma: 
 
Dinsdag 10 juli Training met kleren 
 WAAR Zwembad De Waterwyck 
 WIE Jeugd 
 TIJD  Gewone trainingstijd (17:50-18:20 en 18:20-19:20) 
 HOE Eigen kleding meenemen.  
  Sterrenplan: T-shirt korte mouwen, korte broek, sokken en schoenen 
  Selectie: Shirt lange mouwen, lange broek, sokken en schoenen 
Donderdag 12 juli  Waterpolotoernooi 
 WAAR Zwembad De Waterwyck 
 WIE Jeugd 
 TIJD  Gewone trainingstijd (17:50-18:20 en 18:20-19:20) 
Maandag 16 juli Bootcamp 
 WAAR Grasveld op de Woldberg 
 WIE Vanaf 12 jaar 

 TIJD  18:00—20:00 
Dinsdag 17 juli Familie Estafette 
 WAAR Zwembad De Waterwyck 
 WIE Lid  Zwemclub met 3 (stief)familieleden met  
  minimaal 1 ouder/volwassene 
 TIJD  Gewone trainingstijd (17:50-19:20) 
  OPGEVEN NOODZAKELIJK! Mail naar jeugdcommissie@steenwijk34.nl  
  Voor de winnende familie een leuke prijs! 
Donderdag 19 juli  Open Nederlands Kampioenschap Linkshandig Onderwater Knikkeren 
 WAAR Zwembad De Waterwyck 
 WIE Jeugd 
 TIJD  Gewone trainingstijd (17:50-18:20 en 18:20-19:20) (kan iets uitlopen)
 HOE Knikkerstrijd tussen verschillende klassen (Sterrenplan en selectie)  
Vrijdag 20 juli Oudhollandse spelletjes in een nieuw jasje 
 WAAR Zwembad De Waterwyck 
 WIE Selectie + masters 
 TIJD  Gewone trainingstijd (18:35-20:35) 
 HOE Verschillende Oudhollandse spelletjes in en rondom het water  

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

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

mailto:jeugdcommissie@steenwijk34.nl


 

“Helpen bij ophalen studieboeken RSG en bij het Wielerspektakel: 
Inkomsten voor de clubkas!” 

Help ons bij het inzamelen van oude studieboeken 

Al sinds een aantal jaren haalt Steenwijk ‘34 de afgeschreven studieboeken op bij 

de RSG in Steenwijk. De boeken worden naar de oud papier brengcontainer bij de 

Karwei gebracht. De opbrengst oud papier is voor de vereniging. Heb je zin om 

een handje te helpen? Meldt je dan even bij de waterpolocommissie. Zijn doen 

de voorbereiding. De inzameling vindt plaats op dinsdagavond 4 september. Het 

tijdstip wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt 

Eindstanden waterpolo competitie bekend 

Zoals vorige keer al gemeld heeft Heren 1 het kampioenschap behaald en spelen 

ze volgend seizoen in de derde klasse district. Heren 2 heeft de in de eindrang-

schikking de 9e plaats behaald. Voor de actuele stand kun je ook op de site kij-

ken, of klik HIER 

Veel PR’s en een podiumplaats bij 

Kringkampioenschappen in Hengelo 

Tijdens de Overijsselse Kring-A Kampioenschappen is 

door een klein maar select gezelschap prima gepresteerd. 

Er werden maar liefst 7 PR’s gezwommen door de selec-

tie. Diederik de Boer wist een tweede plaats te behalen 

op de 200 meter rugslag 

Waterwyck 

Gesloten 

23 tot en met 27 juli 

In deze week is het zwembad van de 
Waterwyck gesloten in verband met 
groot onderhoud. Dit is buiten het 
zwemseizoen, maar mochten er 
mensen vrij willen zwemmen tijdens 
de zomervakantie, hou hier dan re-
kening mee. 

Laatste en eerste trainingen 
Op 20 juli aanstaande zal de laatste training worden gehouden van dit seizoen. Zoals ge-
bruikelijk met een mooie afsluiting! Hebben de zwemmers vorig jaar zich gepresenteerd 
met een fraaie synchroon zwem demonstratie na een korte training van Hilda Viel, dit jaar 
zijn er oud Hollandse spelletjes. Dit beloofd  ook weer bijzonder te worden! 
 
De trainingen starten één week voor aanvang van het schoolseizoen op 26 augustus 2018. 
Dit geldt voor alle trainingsgroepen. Er wordt voor iedereen een week eerder gestart omdat 
op 7 en 8 september het zwem– en kampeerweekend in Epe al op het programma staat en 
op 15 september voor de masters de nationale Clubmeet . Door een week eerder te starten 
met de trainingen is er meer ruimte voor de zwemmers om zich daarop voor te bereiden.. 
 

Vrijwilligers gezocht voor Wielerspektakel 
Op dinsdag 7 augustus wordt weer het Wielerspektakel van Steenwijk gehouden. Zoals ge-
bruikelijk helpt Steenwijk ‘34 bij de opbouw van het parcours en tijdens het spektakel zelf. 
De vereniging krijgt daarvoor van de organisatie een bedrag voor in de clubkas.  
Wil je ook helpen? Geef je dan op bij de activiteitencommissie. Zij zullen iedereen ook nog 
persoonlijk benaderen wanneer zij op die dag beschikbaar zijn. 

 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/poule/4878/2400/DHS153T/
mailto:info@bouwbedrijfheran.nl


 

Klaverblad zorgt samen met jou voor een  
extraatje in de clubkas 
 
Klaverblad is een coöperatieve verzekeraar die het belangrijk 
vindt verzekeringen aan te bieden die klanten écht nodig heb-
ben en niet meer kosten dan noodzakelijk. 
 
Bij Klaverblad staan we voor: 

Altijd en snel persoonlijk contact 
Snelle schadeafhandeling 

 
Maar er is nóg een goede reden om voor Klaverblad te kiezen. 
Als trotse (hoofd)sponsor van jullie vereniging doen we graag, 
samen met de leden, iets extra’s voor de club. 

 
Hoe werkt het? 
Sluit jij als clublid een particuliere verzekering af bij Klaverblad 
dan ontvangt jouw club minimaal € 10 van Klaverblad.  Sluit je 
voor 1 juli een Klaverblad-verzekering af dan levert dit het dub-
bele bedrag op. Dit extraatje voor in de clubkas kan oplopen tot 
€ 40 per verzekering. 

 
 
 

Meer informatie 
Meer informatie over Klaverblad en het Klaverblad Verzekeringspakket vindt u op 
www.klaverblad.nl/verzekeringspakket.htm 
 
Als u een verzekering wilt afsluiten vergeet dit dan niet te doen via de actiepagina 
www.klaverblad.nl/clubkasactie. Alleen zo kunnen wij ervoor zorgen dat het extraatje 
naar de clubkas wordt overgemaakt. 
 

Heeft u nog vragen? 
Dan zijn we te bereiken via sponsoring@klaverblad.nl of bel 06 - 30 07 05 60. 

http://www.klaverblad.nl/verzekeringspakket.htm
http://www.klaverblad.nl/clubkasactie
mailto:sponsoring@klaverblad.nl

