
BELANGRIJKE DATA 
 

16 maart 2019 

WATERPOLO Heren 1—Swol 1894 –H4 

Waterwyck, aanvang 17.00 uur. 

WATERPOLO Heren 2—De eerste Kolk 

Waterwyck, aanvang 17.45 uur. 

 

2 April 2019 

Algemene Leden Vergadering Steenwijk 
’34 in de Zuidwester te Steenwijk. 

aanvang 20.15 uur 

18 mei 2019 

Klaverblad Masters Sprint, zwembad 
de Waterwyck aanvang 13.00 uur 

Ledenvergadering dit keer op 2 april 2019. 

De Algemene Ledenvergadering wordt voor de 85e 

keer gehouden op dinsdag 2 april aanstaande om 

20.15 uur.  

Dit zal weer plaatsvinden in de Zuidwester te Steen-

wijk. De uitnodiging en de stukken zullen weer zoals 

gebruikelijk via de nieuwsbrief, de website en de 

Facebook pagina gepubliceerd worden.  

Informatieavond Klaverblad ZwemTocht druk bezocht 

De informatieavond over de Klaverblad ZwemTocht is op 28 februari druk be-
zocht door de leden van Steenwijk 34. Er is een uitgebreide toelichting gegeven 
door het projectteam. Het zwemteam is inmiddels gegroeid tot een prachtig aan-
tal van 23 zwemmers! Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de toe-
stemmingen van de provincie Overijssel en zijn we druk doende om de sponsor-
app voor de zwemmers op te zetten. Het projectteam zoekt nog naar mensen die 
willen ondersteunen. Wil je ons helpen? Mail dan naar kzt@steenwijk34.nl of 
neem contact op met Inge Soeters  : 06– 51 01 36 09 
 

Kloppen jouw gegevens nog?? 

De laatste tijd komt het voor dat mailadressen of telefoonnummers in de alge-
mene ledenadministratie niet meer actueel zijn. Daardoor kan het zijn  dat jullie 
informatie missen zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen etc. Heb je wijzigingen die 
doorgevoerd moeten worden? Geef dit dan even door aan Douwe Baars van de 
ledenadministratie. Zijn mailadres is : ledenadmin@steenwijk34.nl  

NIEUWSBRIEF 

 

Z&PC Steenwijk 1934 

Maart 2019 

Jaargang 5, editie 3 

 

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  

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


 

“Een gave Hoodie, met een gave look, van een gave club, voor een gave prijs: 
Gaaf man!” 

Speciale aanbieding voor Hoodie STWNK 34 
 

Textielstra uit Sneek heeft als leverancier van de clubkleding een speciale aanbie-

ding voor alle leden. De hiernaast getoonde Hoodie is te bestellen via onze eigen 

webshop voor een sterk gereduceerde prijs! Lijkt het je wat?  

Klik dan op WEBSHOP. of op de foto hiernaast 

 

Gebruik de kortingscode STWK10LH en krijg € 10,- korting!   

Bij deze nieuwsbrief wordt de flyer van de aanbieding ook nog apart aan je gemaild. 

Je kunt de aanbieding straks ook terugvinden op de Facebookpagina.  

Wil je er een? De aanbieding geldt tot 1 april aanstaande. 

Afzwemmen Waterwyck 

 23 maart 2019 

Op deze datum is de zaterdag trai-
ning van 8.30-9.30 uur 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo klik HIER 

Voorbereidingen Klaverblad Masters Sprint in volle gang 
De zwemcommissie is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de eerste 
Klaverblad Masters Sprint. Deze sprint wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd 
en moet, net als de klaverblad Sprint van oktober, een terugkerend evenement 
worden. Elianne Huitema is verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie 
van deze mooie nieuwe wedstrijd. De verenigingen zijn inmiddels uitgenodigd en 
de verdere voorbereidingen zijn in volle gang. Mocht je vragen hebben over deze 
nieuwe wedstrijd? Stuur dan een mail aan zwemcie@steenwijk34.nl . 

Nieuwe wedstrijdlijnen 
De Waterwyck heeft nieuwe wedstrijdlijnen aangeschaft! Deze wordt eind maart 
geleverd en afgesteld. Ze zijn ter vervanging van de huidige wedstrijdlijnen die 
steeds minder blijven drijven door slijtage. De huidige lijnen  zijn al meer dan 25 
jaar oud, dus hebben het lang volgehouden.  

https://www.steenwijk34shop.nl/assortiment/
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-wedstrijdzwemmen/
http://www.steenwijk34.nl/agenda/agenda-waterpolo/
mailto:zwemcie@steenwijk34.nl
https://www.steenwijk34shop.nl/assortiment/

