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Watervrienden Woerden

Vakantie!
Het seizoen 2016-2017 zit er weer op! Heel veel kinderen hebben hun diploma
behaald, onze vrijwilligers hebben weer de nodige licenties behaald, Poldersport,
bowlen en de pretfabriek waren stuk voor stuk een groot succes en we hebben veel
nieuwe vrijwilligers geworven die vanaf september actief worden. Zomaar wat
hoogtepunten van het afgelopen seizoen!
We starten weer op maandag 28 augustus en woensdag 30 augustus. De
vrijwilligers starten een weekje eerder met bijscholing op maandag 21 augustus.
Hele fijne vakantie iedereen!

Marcel van Venetiën
Voorzitter Watervrienden Woerden
voorzitter@watervriendenwoerden.nl

Veranderingen in het diplomazwemmen
Het moment waarop Watervrienden Woerden in de nabije toekomst het diplomazwemmen organiseert, gaat veranderen. De laatste jaren werd het diplomazwemmen
2 tot 3 keer georganiseerd voor alle diploma’s. Binnen de Technische Commissie en
met het Bestuur is besproken dat deze wijze steeds minder past bij de
ontwikkelingen binnen onze zwemlessen voor het Zwem ABC. Voor deze lessen
hebben wij een lesplan Zwem ABC met verschillende momenten waarop de
vorderingen van uw kind worden getoetst. We willen als zwemvereniging naar een
situatie toe dat het moment van diplomazwemmen zoveel mogelijk aansluit bij het
lesplan. Daarom kiezen wij ervoor om geen vaste data meer in de jaaragenda op te
nemen voor het diplomazwemmen. Op kijkavonden bent u in de gelegenheid om de
vorderingen van uw kind te volgen en hierover vragen te stellen.
Voor het diplomazwemmen voor overige zwemdiploma’s, zoals zwemvaardigheid,
snorkelen, survival, waterpolo of wereldzwemslagen, stellen wij ook geen vaste
afzwemdatum meer vast. Wij maken de balans op gedurende de lessen. Vervolgens
stellen we een datum vast waarop de groep of meerdere groepen toe zijn aan het
diplomazwemmen.
De Technische Commissie

Welkom nieuwe leden
Watervrienden Woerden heet de volgende nieuwe leden van harte welkom.
Yusuf Abdel Jabar
Anar Adzjalov
Youssef Amrir
Swouhaib el Atrach
Taline Bik
Bilal Boutrah
Mark Brewer
Patrick van Eijk
Marit van der Elst
Ruben van Es
Nicole de Haan
Coen Harinck
Jefta Heres
Corrieke den Hertog
Viktor Huisman
Robin Jacobs
Charissa Jaspers
Jasper de Jong
Noi de Kooter
Jelmer Kroon
Leonie van Leeuwen
Sebastiaan van Leeuwen
Carolina Pulido Tellez
Gina Raphaela
Fabienne de Vries
Vienna de Waal
Lucas Wagenaar

Kijkdagen
De eerstvolgende kijkdagen zijn op: maandag 2 en woensdag 4 oktober 2017,
maandag 4 en woensdag 6 december 2017.

Vertrouwenspersoon
Watervrienden Woerden streeft naar een zwemklimaat zonder ongewenste
intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder
seksuele intimidatie, worden voorkomen en bestreden. De vrijwilligers van onze
vereniging hebben allen de door Watervrienden Woerden, op basis van de door de
sportbonden en het NOC*NSCF ontwikkelde toolkit “Beleid Seksuele Intimidatie”,
opgestelde gedragscode ondertekend. Ook zijn alle vrijwilligers van onze vereniging
in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag. Uit deze verklaring
blijkt dat het gedrag in het verleden van onze kaderleden geen bezwaar vormt voor
het werken met (jonge) kinderen.
Daarnaast vinden wij als zwemvereniging het belangrijk dat zowel ouders, leden als
kaderleden in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen
krijgen indien gewenst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website.
Onder het kopje “over de club” vindt u informatie over ons integriteitsbeleid en de
doorverwijzing naar een vertrouwenspersoon.

Rubriek: 10 vragen aan de vrijwilligers van Watervrienden
10 vragen aan: Erla Scheel
1. Hoe oud ben je? Ik ben 16 juni 50 geworden.
2. Hoe lang ben je al lid van Watervrienden? Ik denk een jaar of 7, helemaal
precies weet ik het niet
3. Wat doe je allemaal bij onze vereniging? Ik geef zwemles op de
maandagavond en zwem zelf in de groep van Marjolein op de maandag.
Afgelopen half jaar heb ik deelgenomen aan een commissie om vrijwilligers te
werven voor de vereniging
4. Waarom ben je vrijwilliger (geworden) bij Watervrienden Woerden? Het leek
mij altijd al leuk om zwemles te geven. Na een advertentie in de krant heb
gereageerd om assistent zwemlesgever te worden. Later ben ik de opleiding
tot Zweminstructeur ABC gaan volgen.
5. Wat vind je zelf de leukste zwemslag? De borstcrawl vind ik de fijnste slag
6. Wat is je leukste herinnering aan Watervrienden Woerden? Dat is lastig, er
zijn meerdere leuke herinneringen.
Onder andere ….
·
Bijscholingen waarbij er mensen van buitenaf tips geven op

·
·
·

allerlei wijze, dit vind ik altijd heel inspirerend
Het vieren met collega’s van een aantal Jubileum jaren van
Watervrienden.
Het meedenken in de commissie Werving van Vrijwilligers.
Leuk blijft het altijd wanneer een kind het ritme van de schoolslag
beheerst of een overwinning behaald om in het water te duiken.

7. Hoeveel zwemdiploma’s heb je? Ik heb Diploma A, B, C, diploma Reddend
Zwemmen en een aantal Snorkel- en duikdiploma’s.

8. Wat doe je in het dagelijks leven buiten Watervrienden? Ik werk als Office
Manager bij Luchtbalans B.V. Ventilatietechniek en als zweminstructeur In
Gouda. Verder zing ik heel graag in 2 koren in Woerden en ben ook
vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Woerden. Ik ben getrouwd met René en
heb 3 leuke zonen van 19, 16 en 14 Bram, Pim en Luuk. Wij houden van
actieve vakanties, het liefst met de rugzak naar een Aziatisch land.
9. Welke tip heb je voor onze vereniging? Wij werken met een heel
betrokken groep vrijwilligers binnen Watervrienden. De TIP die wij dit
jaar kregen was om te laten zien wat er zoal nodig is binnen de
vereniging om nog meer vrijwilligers te betrekken bij de
Watervrienden. Deze TIP hebben we met plezier uitgevoerd, het is
leuk om met elkaar actief te zijn binnen een vereniging.
10.Wie nomineer je als volgende voor deze rubriek? Ik zou graag Anouk
Langeslag willen uitnodigen

A

Afzwemmen op maandag 26 juni 2017.
De volgende leden feliciteren wij met het behalen van het Diploma A
Aya Afarfach
Nouhaila Aiaou
Oumaime Aiaou
Thirze Bik
Sophia Elkhuizen
Nathalie Fincken

Liam Hofman
Bart Hoogenboom
Kina Kuayani
Kasper Marczak
Chelsey Romijn
Timar Rijfkogel

De volgende leden feliciteren wij met het behalen van het Diploma
Matthew Brewer
Marijn van der Elst
Isabeau van den End
Nelleke den Hertog
Mila Hoekstra
Debora de Kooter

Marrit Puik
Jaap Rijfers
Vasilije Radovanović
Lucas Schalkwijk
Rhodé van Sligtenhorst
Femke van Veen

De volgende leden feliciteren wij met het behalen van het Diploma C
Sophie Brewer
Sophie Griffioen
Leonie van Leeuwen

Gerson van Leeuwen
Maaike Stolk

De volgende leden feliciteren wij met het behalen van het Diploma Snorkelen 1
Judith Bik
Laura van der Elst
Floor Kasius
Het volgende lid feliciteren wij met het behalen van het Diploma
Zwemvaardigheid 3
Lisette van Meeuwen

Van de Bestuurstafel………
Werving vrijwilligers.

Graag willen wij u laten weten dat wij heel blij zijn met de vele positieve reacties naar
aanleiding van ons wervingstraject.
Zoals eerder aangegeven hebben wij een grote behoefte aan meer vrijwilligers om
samen onze vereniging goed te kunnen laten functioneren.
Samen, in plaats van enkelen, die steeds meer en zwaardere taken krijgen.
Op 10 en 12 juni jl., hebben wij in de hal van het zwembad alle leden persoonlijk
benaderd, met de vraag een steentje te willen bijdragen. Ca. 40 mensen hebben
hierop daadwerkelijk ingeschreven voor een taak(deel). Hierop hebben wij de 40
inschrijvers uitgenodigd voor een kop koffie en een kort gesprek over de
mogelijkheden. 20 Mensen hebben de uitnodiging aanvaard en zijn door een aantal
kaderleden van onze vereniging warm ontvangen. Deze gesprekken zijn nog gaande
en zullen voor de zomervakantie worden afgerond.
Het positieve nieuws is, dat wij in contact zijn gekomen met leden die bijv. willen
helpen bij het lesgeven, de haldienst of bij het functioneel beheer van ons
administratieve systeem.
Maar ook mensen die ons willen helpen bij onze externe communicatie en marketing,
of het materiaalbeheer op zich willen nemen. Willen helpen bij het organiseren van
activiteiten voor onze jeugdige leden of mogelijk willen notuleren bij vergaderingen
van de technische commissie.
Fijn, geweldig! Hier zijn wij heel blij mee! Maar bovenal geeft dit het gevoel, dat we er
niet alleen voor staan, het geeft weer nieuwe energie! Bedankt en laten we hopen
dat alle geïnteresseerden ook met veel plezier hun nieuwe taken op kunnen pakken.

Het is ons tot op heden niet gelukt om een nieuwe penningmeester te werven.
Daarom nog een keer een oproep vanuit het bestuur. Vindt u het leuk om ons te
helpen met het opstellen van een begroting, hier verantwoording over af te leggen,
onze rekeningen te betalen en eens per jaar de contributie vast te kunnen stellen?
Dan vragen wij u om contact met ons op te nemen: voorzitter@watervriendenwoerden.nl .
Het administratieve deel is geborgd, één van onze leden heeft dit op zich genomen.
Ook hier geldt: samen doen maakt het voor ons allen een stukje minder zwaar.
Tot slot
Een fijne zomervakantiegewenst, veel zwemplezier en mooi weer!
Vanuit het Bestuur
Wilma van Eck

Jarigen in Juli

Owais Ahmad
Hannah den Besten
Thirze Bik
Ismail Boutrah
Laura van der Bunt
Jano Eduardo
Patrick van Eijk
Marre Groenendijk
Kaouter Hajji
Charissa Jaspers
G.W. de Jong
Amin Khaled
Bjorn van Koert
Koen Liesse
Romaissae Massoudi
Denise Muit
Ruben Oskam
Kyano van der Panne
Carolina Pulido Tellez
Hamza Sbaghi
Erica Schoonderwoerd
Nel Steijn-Clemens
Jurian Verburg
Fabienne de Vries
Kader
Perry van Bemmel

Jarigen in Augustus

Jarigen in September

Anar Adzjalov
Swouhaib el Atrach
Matthew Brewer
Ruben van Es
Ilse Eskes
Nelleke den Hertog
Rik den Hollander
Susan Kok
Leon van Oudenallen
Jan Pak
Paul van Riet
Eloise Sangers
Freek Scheel
Johan Smorenburg
Maaike Stolk
Theo Tiemissen
Femke van Veen
Hanneke Veldhuyzen
Rien van der Wilt

Yusuf Abdel Jabar
Rachid akhribech
Carmen van Bentum
Levi Bijl
Daan Bik
Hamza Chikh Mehamed
Xavi van Damme
Anass el Mohani
Marwa el Bachiri
Sophia Elkhuizen
Isabeau van den End
Hajar Hamdi
Coen Harinck
Jefta Heres
Elise Hoogenboom
Liese Kastelijn
Sara de Koning
Noi de Kooter
Gerson van Leeuwen
Kacper Marczak
Jordy Mostert
Hein Mouris
Geert Nederveen
Alie Nieuwpoort
Anton Nuijten
J. Oosterom-van de Graaf
Edith Plasmans
Gina Raphaela
Rosalin Roffel
Joost Rooijen
Johan Vink sr
Lex van Amstel
Lisa van Winden

Kader
Marius van Asselt
Herman van Eck
Rinus van der Panne
Wendy van Vliet

Kader
Suzanne van Bemmel
Richard Groenendijk
Carla van der Meer
Femke Remmerswaal

Colofon
Watervrienden Woerden is opgericht in 1971.
Inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40464452.
Watervrienden Woerden geeft les in het Batensteinbad, van Helvoortlaan 37,
3443 AP Woerden, telefoonnummer: 0348-413657.
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