
BELANGRIJKE DATA 
• 7 maart 2020 

Tienkamp deel 4 in de Waterwyck, aan-
vang 17.30 uur, inzwemmen 17.00 uur 

• 17 maart 2020 

Algemene Leden Vergadering Steen-
wijk’34 in De Zuidwestert te Steenwijk. 
Aanvang 20.15 uur, inloop vanaf 19.45 
uur 

• 28 maart 2020 

Klaverblad Master Sprint, Waterwyck 
Steenwijk, aanvang 13.00 uur, inzwem-
men 12.30 uur 

• 4 april 2020 

Tienkamp  deel 5 in de Waterwyck, 
aanvang 17.30 uur, inzwemmen 17.00 
uur 

Waterpolo Heren: 

• 7 maart: Heren 1—Woelwaters 3, 
aanvang 20.15 uur 

• 14 maart: Heren 1—Deltasteur 3 
aanvang 17.00 uur 

• 21 maart: Heren 1—SWOL 1894—6 
aanvang 17.00 uur 

Nieuwe regeling oud papier 

Het bestuur heeft een nieuwe regeling getroffen voor het ophalen van oud papier. Met 
de gemeente Steenwijkerland en de ROVA is een contract gesloten voor de komende 
vijf jaar. Daarin is een garantieregeling opgenomen waardoor Steenwijk ‘34 altijd gega-
randeerd is van inkomsten, ongeacht de marktprijzen.  

Het heeft heel lang geduurd, maar nu is er eindelijk een resultaat. Al bijna 4 jaar heeft het 
bestuur alles op alles gezet om samen met de andere inzamelaars de gemeente te bewe-
gen tot het instellen van ander beleid, waardoor de opbrengst van het oud papier ten 
gunste blijft komen van de inzamelende verenigingen en instellingen. Eind vorig jaar 
kwam er eindelijk (positieve) beweging in het dossier.  

De ROVA gaat in het vervolg onze papiercontainer, die bij KARWEI op het industrieterrein 
Groot Verlaat in Steenwijk staat, ledigen. De gemeente heeft in de regeling een garantie 
opgenomen waarmee altijd € 34,- per ton opgehaald oud papier aan de verenigingen 
wordt uitbetaald. En dat is een goede zaak: op dit moment levert het ophalen namelijk 
niets meer op.  Een goede stap voorwaarts dus!  

Heb je oud papier en wil je de vereniging helpen om financieel  de inkomsten te verbete-
ren? Breng je oud papier dan naar KARWEI Steenwijk. De ingang van de container zit aan 
de zijkant van het bedrijf aan de Koematen in Steenwijk. Even op de bel drukken naast 
het hek en de medewerkers van KARWEI zorgen dat je de auto naast de container kunt 
zetten.  

Voorbereidingen ALV in volle gang 

Het bestuur is volop bezig met de laatste voorbereidingen voor de 86e algemene Leden-
vergadering. De laatste hand wordt weer gelegd aan de diverse stukken die volgende 
week dinsdag 10 maart aan jullie in de bekende ALV Special toegezonden zullen worden.  

Wil je meebeslissen over de toekomst van de mooiste zwem– en polo vereniging van 
Steenwijkerland? Kom dan naar deze belangrijke bijeenkomst. Op 17 maart in het multi-
functioneel centrum De Zuidwester in Steenwijk. De vergadering begint om 20.15 uur.  
Vanaf 19.45 uur zijn de deuren al open voor een lekkere kop koffie of thee van onze acti-
viteitencommissie. 
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“Een nieuwe secretaris! Dát is mooi!  
Dan weet de KNZB tenminste weer waar de post naar toe moet ” 

Opbrengst van de KZT overhandigd aan het UMCG 
Op 3 februari heeft een afvaardiging van de organisatie van de Klaverblad Zwem-
Tocht de definitieve cheque van € 27.620,26 is na een rondleiding bij het onder-
zoekscentrum overhandigd. Professor Rob Coppes en professor Sytze Brandburg 
hebben uitgebreid toelichting gegeven op waar het ingezamelde geld aan wordt 
besteed. Protonenbestraling wordt al toegepast, maar het nieuwe onderzoek ,dat 
4 jaar duurt, gaat over het verder verfijnen van deze techniek . Uit alle delen van 
de wereld is grote interesse 
voor deze toepassing die in Ne-
derland is ontwikkeld.  

 

Voor de deeltjesversneller in 
het onderzoekscentrum in Gro-
ningen wordt de cheque over-
handigd. Vlnr: Casper Dolle-
kamp; Linda Wibbelink; Inge 
Soeters, Korstiaan de Boer, 
prof. Rob Coppes; prof. Sytze 
Brandenburg en Jan Puthaar 
(KWF). 

 
Secretaris gevonden voor het bestuur! 
Na een lange zoektocht is het bestuur van Steenwijk ‘34 dolblij met de versterking van Leo-
nie Scholten. Zij is bereid gevonden om het Dagelijks Bestuur van de vereniging te comple-
teren in de rol van Secretaris. De voordracht zal op de ledenvergadering van 17 maart aan-
staande plaatsvinden. Fantastisch dat je dit wilt oppakken Leonie en heel veel succes in 
deze functie! 

Waterpolo heren hebben nog zicht op kampioenschap 
De Heren Waterpoloërs voelen zich weer prima thuis in Steenwijk! In de eerste 3 thuiswed-
strijden was er tweemaal winst en eenmaal een gelijk spel. Koploper Deltasteur ligt 2 pun-
ten voor, maar heeft ook twee wedstrijden meer gespeeld. Dat biedt dus mogelijkheden 
voor de Heren om het kampioenschap binnen te slepen. Op 14 maart staat de topper tegen 
koploper Deltasteur op het programma. Een sleutelwedstrijd voor beide teams om zicht te 
houden op een kampioenschap!. Kom kijken en steun onze heren in de jacht naar succes-
sen! 

Kaartjeslopers gevraagd!! 
We hebben voor de komende wedstrijden nog mensen nodig  die willen helpen bij het 
kaartjes lopen. Belangrijk werk, want anders kunnen  er geen uitslagen van de wedstrijd 
worden gemaakt.  Het gaat om de volgende wedstrijden: 

 7 maart bij de Tienkamp Deel 4 

 28 maart bij de Klaverblad Masters Sprint 

 En op 4 april bij de Tienkamp Deel 5 

Wil jij je aanmelden? Mail dan even naar de zwemcommissie. Klik HIER voor het mailadres!  

Afzwemmen Waterwyck 

• 4 april 2020 

• 27 juni 2020  

Op deze zaterdagen is de training 
in verband met het afzwemmen 
tot 9.30 uur 

Wedstrijdkalender  

Voor zwemmen klik HIER 

Voor waterpolo  

mailto:laurazwemmen@gmail.com
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