
Belangrijke data:  

 

10 april 2018 

Sponsorzwemmen 

20 april 2018 

Kaderavond 

4 tot en met 7 juni 2018 

Avond 4 Daagse 

8 juni 2018 

Verenigings BBQ in zwembad de 
Kerkvlekken te Havelte 

7 augustus 2018 

Wielerspektakel van Steenwijk 

VAN HET BESTUUR 

Belangrijkste besluiten uit de ALV 

Op 27 maart is de 84e Algemene Ledenvergadering gehouden in 

de Zuidwester in Steenwijk. Er was een goede opkomst, 31 leden 

waren aanwezig bij de vergadering en voorzitter Chrisstien Dolle-

kamp blikte in haar openingswoord terug op het afgelopen jaar. 

Over de volgende onderwerpen is een besluit genomen: 

 

Beleidsplan 2018-2021 

De ALV heeft de beleidsnotitie vastgesteld waarin de elf speerpunten worden benoemd 

waaraan de komende vier jaar aandacht moet worden geschonken. De onderstaande 

vier punten zijn als belangrijkste speerpunten aangemerkt waarmee het bestuur primair 

aan de slag gaat: 

Trainers: het aantrekken van een (hoofd)trainer voor de selectie en voor waterpolo 
(heren en jeugd) of deze opleiden uit eigen gelederen; 

Waterpoloscheidsrechter: Opleiden van een nieuwe scheidrechter voor waterpolo, om de 
deelname aan competities voor de toekomst te blijven garanderen; 

Behouden en werven van leden: Uitwerken van mogelijke acties om leden te behouden 
maar ook te werven, waardoor er onder andere op termijn weer aan de zwemcompe-
titie kan worden deelgenomen; 

Clubkleding: Al meer dan een jaar is de vereniging bezig met het verkrijgen van nieuwe 
clubkleding. In 2018 moet hier definitief invulling aan worden gegeven; 

Als je de uitgebreide versie van de beleidsnotitie wilt lezen met alle speerpunten, dan 

kun je die vinden in de vorige nieuwsbrief over de ALV. Voor de link naar deze nieuws-

brief, klik dan HIER. 

Nieuwsbrief 
Maart 2018 

Jaargang 4, editie 4 

 

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 

http://www.steenwijk34.nl/wp-content/uploads/Nieuwsbrief-Steenwijk-34-Maart-2018-ALV.pdf
mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Eer uw Ereleden!” 
Tijdens de ledenvergadering gaf voorzitter Chrisstien Dollekamp speciaal 

aandacht aan hen om de bijzondere band te onderstrepen 

Drie zwemmers in de LEN top 10 ranglijst van 2017 
Klaas Prins, Wilna Heijman en Monica Bakker hebben topprestaties geleverd in 2017. Klaas 

behaalde 5 klasseringen in de Europese top tien ranglijst, Wilna en Monica allebei één. 

Klaas en Wilna kregen van het bestuur daarvoor een mooie oorkonde uitgereikt. Monica 

was niet aanwezig maar krijgt deze op een later moment uiteraard ook nog uitgereikt. 

 
Begroting 2018 vastgesteld 
Na een uitgebreide en duidelijke toelichting door penningmeester Roelie van 

der Laan over de rekening van 2017 en de begroting 2018 is de begroting door 

de ALV officieel vastgesteld. De vereniging heeft een gezonde en sluitende 

begroting kunnen vaststellen. Verder is afgesproken om samen met een aan-

tal leden nog even te kijken naar de kosten voor inschrijfgelden bij wedstrij-

den. 

Activiteiten 

Jeugdcommissie 

 3 april 2018: 

Paasei-Training in zwembad 
de Waterwyck 

 2 mei 2018: 

Middagje Havelte en Speel-
tuin bij de Theeschenkerij ‘t 
Hunebed. 

 17 juni 2018: 

Bootkamp op de Woldberg 

Afzwemmen Waterwyck 

2 juni 2018 

14 juli 2018 

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

Hans van Scheepen vrijwilliger van het Jaar 
Hans van Scheepen is door het bestuur benoemd tot vrijwilliger van het jaar, voor 

al zijn tomeloze inzet als Verenigings Official Functionaris. De ALV reageerde en-

thousiast hierop en onderschreef daarmee dat dit meer dan terecht is! De atten-

tie van het bestuur die daar bij hoort is bij Hans bezorgd, omdat hij helaas niet 

aanwezig kon zijn. Hans, van harte gefeliciteerd! 

Marc Gaal jubilerend lid 
Ook was er speciale aandacht voor het 25 jarig lidmaatschap van waterpoloër 

Marc Gaal. Marc kon niet aanwezig zijn dus de attentie is persoonlijk bij hem be-

zorgd. Marc, van harte gefeliciteerd en wij hopen dat je nog lang binnen de ver-

eniging actief blijft. 

Teun Hunneman volgt Lonneke Oenema op in het DB 
 

Teun Hunneman volgt Lonneke Oenema op als 

secretaris van het Dagelijks Bestuur. Hij zal 

met ingang van 1 september het stokje van 

Lonneke overnemen. Daarmee blijft het Dage-

lijks Bestuur op volle sterkte. Chrisstien be-

dankte Lonneke namens alle leden voor al 

haar inzet en betrokkenheid.  

Teun is Masters-zwemmer en is vaak op maandag en vrijdag aanwezig in het 

zwembad en gaf aan uit te zien naar deze mooie nieuwe taak. Roelie van der Laan 

werd met applaus benoemd tot penningmeester en ook Chrisstien Dollekamp 

kreeg de unanieme en enthousiaste instemming voor een nieuw mandaat. 



 

“Prestatiemedailles:  
een mooie manier van het bestuur om leden van Steenwijk ’34 in het  

zonnetje te zetten als zij bijzondere sportprestatie hebben neergezet!” 

Nieuwsbrief alleen voor leden 
Tot nu toe was het nog mogelijk dat de nieuwsbrief ook kon worden aangevraagd door mensen 

buiten de vereniging. Er zijn een aantal aanvragen gedaan waarbij het niet helemaal duidelijk was 

met welk doel zij de nieuwsbrief zouden willen hebben. Daarom heeft het bestuur besloten dat 

de nieuwsbrief exclusief voor de leden van de vereniging is. De opgave-link die nog op de site 

staat zal binnenkort worden verwijderd.  

Geen schoenen in de zwemzaal! 
Tijdens wedstrijden komt het nog steeds voor dat er supporters / ouders  met buitenschoenen 

aan in de zwemzaal zitten om aan te moedigen. Nogmaals willen we ouders vragen mee te helpen 

om er op toe te zien dat iedereen de buitenschoenen uit doet. Badslippers of hoesjes over de 

buitenschoenen zijn uiteraard toegestaan. We rekenen er op dat iedereen de aanwijzingen van 

onze toezichthouders zal opvolgen als men er over wordt aangesproken. 

Sponsorzwemmen op 10 april  
Om geld te verdienen voor aanschaf van materialen en het bekostigen van allerlei activiteiten 

voor onze zwemmers en waterpoloërs is er op dinsdag 10 april 2018 sponsor zwemmen. Er wordt 

om 18.00 uur gestart door de zwemmers en aansluitend door de waterpoloërs. Je zwemt in de 

trainingstijd een aantal baantjes van 25m. Elke meter, gedurende 15 minuten zwemtijd, kan één 

eurocent of een door je sponsor vastgesteld bedrag opleveren. 

Zorg dat je zoveel mogelijk sponsors krijgt!! 

Iedereen heeft informatie gekregen via de mail, voor vragen kun je terecht bij de activiteitencom-

missie.  

 4 gouden prestatiemedailles voor de LAC-zwemmers 
In de Lange Afstandscompetitie hebben vier 

zwemmers van Steenwijk ’34 het volledige 

klassement gezwommen. Dat was aanleiding 

voor het bestuur om aan Diederik de Boer, 

Jelle Heijman, Kylian Kooijman en Wilna Heij-

man de prestatiemedaille van de KNZB uit te 

reiken. Kylian was niet aanwezig en krijgt zijn 

prestatiemedaille uiteraard nog uitgereikt. 

Alle vier van harte proficiat met dit mooie 

behaalde resultaat! 

Prestatiemedaille in brons voor Klaas Prins 
Naast de oorkonde voor de Europese top 10 klassering van 

de LEN, kreeg Klaas Prins uit handen van voorzitter Chris-

stien Dollekamp ook nog de prestatiemedaille in brons van 

de KNZB uitgereikt voor het verbeteren van zijn Nationale 

masterrecord op de 200 meter vrije slag. Een mooie pres-

tatie van onze oudste wedstrijdzwemmer! Van harte gefe-

liciteerd namens alle leden! 

  

Voor al uw  

bouwwerkzaamheden 
  

Kallenkote 30,  

8345 HC Kallenkote  

  

Nijeveense Bovenboer 2,  

7948 LG Nijeveen 

  

E-mail:  info@bouwbedrijfheran.nl   

Internet:  www.bouwbedrijfheran.nl   

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

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

mailto:info@bouwbedrijfheran.nl
http://www.bouwbedrijfheran.nl

