
Ochtentrainingen starten op 31 augustus 

Meld je aan als je daar gebruik van wilt maken! 

Er zijn in middels 14 mensen die hebben aangegeven dat zij aan de och-
tendtrainingen willen deelnemen. Dat is een mooie begin! De zwemmers 
die zich hebben aangemeld worden nog even apart geïnformeerd.  

Als je nog gebruik wilt maken van de ochtendtrainingen, dan kan dit uiter-
aard. Klik op de hier onderstaande link en geef aan hoe vaak je in de och-
tenden wilt trainen en op welke dagen. 

De tijden voor de ochtendtrainingen zijn:  

• Maandag tot en met donderdag van 6 uur tot 7.30 uur 

• Op vrijdag van 5.30 uur tot 7.00 uur 

Opgeven ochtendtrainingen?      klik HIER 
 

Tot 1 januari zijn er geen extra kosten verbonden aan de ochtendtrainin-
gen. De nieuwe trainingstarieven voor 2021 zullen worden vastgesteld op 
de algemene ledenvergadering van 19 september aanstaande. 

Eind september worden de deelnemende zwemmers aan de ochtendtrai-
ningen apart geïnformeerd wat de eventuele veranderingen zijn. 

BELANGRIJKE DATA 
• 19 september 2020 

Algemene Ledenvergadering 

Deze vindt plaats in sportcentrum de 
Waterwyck en begint om 19.00 uur. 
Inloop vanaf 18.30 uur. 
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 Hou 1,5 meter afstand 

 Let een beetje op elkaar 

 Blijf fit en gezond 

 Blijf positief 

 Draag een mondkapje tijdens 

de reis naar wedstrijden 

mailto:casper.stwk34@gmail.com
mailto:voorlichting@steenwijk34.nl
http://steenwijk34.nl/


 

“Mondkapjes op. Wie had dat gedacht 6 maanden geleden? Wel 
goed dat de vereniging er aan denkt! Samen sterk tegen Corona!” 

Checken gegevens van de leden 

Eind september en in oktober zullen alle leden van Steenwijk ‘34 worden 
om de persoonlijke gegevens die in de ledenadministratie staat te checken. 
In de afgelopen maanden is gebleken dat een behoorlijk aantal mailadres-
sen, huisadressen niet meer actueel zijn. Ook zijn er een aantal leden die 
niet meer in de juiste categorie zitten voor wat betreft de contributie. Het 
bestuur wil graag de informatie in de ledenlijst weer op orde brengen. Eind 
september kunnen jullie dus een mail verwachten om je gegevens te kun-
nen checken. Ook worden de leden in het zwembad benaderd om de gege-
vens te checken. 

Mondkapjesplicht bij het reizen naar wedstrijden 

Het bestuur heeft besloten dat alle leden 
bij het gezamenlijk reizen naar zwem– of 
polowedstrijden verplicht zijn een mond-
kapje te dragen.  

Mensen uit meerdere gezinnen zitten 
langdurig dicht op elkaar in de auto. En 
dit wordt door het RIVM voorgeschreven. 
Het is ook in het protocol van de KNZB 

opgenomen. 

Om eenduidig op te treden in deze mondkapjesplicht is besloten dat dit 
geldt voor alle leeftijden en ook voor de chauffeur. Het bestuur zal via de 
nieuwsbrief  melden als er wijziging in dit beleid komt. 

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

Gasthuisstraat 10 

8331 JP Steenwijk 

Wedstrijdkalender uitgebreid 

Door de komst van de nieuwe  trainers is ook een uitbreiding ingevuld van 
de wedstrijdkalender. Deze wordt op dit moment verder ingevuld door de 
zwemcommissie. De actuele kalender  voor zwemmen en waterpolo kun je 
vinden op de site. Je kunt ook klikken op de link linksboven in het blauwe 
katern. 

Nieuwe caps voor waterpolo 

Het waterpoloteam heeft nieuwe caps voor de wedstrijden kunnen aanschaffen. 
Naast de verenigingsnaam prijkt ook de naam van onze hoofdsponsor Klaverblad 
op de caps. De heren kunnen zich in de komende competitie dus prima  presente-
ren! 

Beperkte mogelijkheden voor publiek bij wedstrijden 

Om wedstrijden te kunnen organiseren en bijwonen moeten verenigingen een 
scherp protocol hanteren om te voldoen aan de regels van RIVM en KNZB. Daar-
om wordt gevraagd om met zo min mogelijk volwassenen mee te reizen naar uit-
wedstrijden. U helpt ons daarmee om wedstrijden te kunnen blijven organiseren 

Afzwemmen Waterwyck 

• 12 september 2020 

• 14 november 2020  

Op deze zaterdagen is er  GEEN 
training in verband met het af-
zwemmen  

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo  klik HIER 

http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-wedstrijdzwemmen/
https://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-waterpolo/

