
  

 

Beste leden en ouders, 

  

Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur en EK jullie regelmatig 

op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke 

en soms ook minder belangrijke, maar wel leuke zaken, komen hierin aan 

de orde. 

  

Wat komt er aan de orde in deze nieuwsflits: 

-         diverse stukjes; 

-    50-jarig bestaan zv Zeelandia in 2019; 

-         wedstrijden; 

-         grijp je kans en wordt tijdwaarnemer of wellicht trainer; 

-    schoolzwemkampioenschappen; 

-         mededelingen EK. 

  

Diverse stukjes 

Ondersteuningsfonds Rabobank 

In een eerdere nieuwsflits hebben wij jullie gemeld dat wij meegedaan 

hebben aan een pitch van de Rabobank om deel te mogen nemen aan 

het ondersteuningsfonds van de Rabobank. Onze vereniging is naast 

zeven andere verenigingen hiervoor geselecteerd. Dit vinden wij 

hartstikke fijn, omdat we de komende twee jaar hulp ontvangen hoe we 

het volgende moeten aanpakken binnen onze club: 

“Zeelandia klaar voor de toekomst! Samen aan de slag voor een gezonde en 

vitale zwemvereniging!  



De startbijeenkomst heeft maandagavond 26 november 

plaatsgevonden. Vele leden waren aanwezig. Het was een gezellige en 

verhelderende avond voor eenieder waar we onder andere hebben 

besproken: 

• Hoe staan we er als vereniging voor, wie zijn we; 

• Waar willen we naar toe, wat gaat nu al goed, wat willen we 

verbeteren. 

 

De eerste kleine samenvatting van deze avond, hoe de leden onze vereniging 

zien. 

 

 

 

De volgende bijeenkomsten vinden plaats in januari en februari 2019. 

Ook daar willen we weer met een groot aantal leden aanwezig zijn. Wil 

je hieraan ook deelnemen, geef dit dan door via ekloet@zeelandnet.nl  

Zodra een datum bekend is, zullen we jullie op de hoogte stellen. 

50-jarig bestaan Zv Zeelandia 

Volgend jaar bestaat onze vereniging 50 jaar. Daar willen wij een 

feestelijk tintje aan geven. Noteer alvast in je agenda 24 augustus 2019, 

dat is de dag waarop wij dit met zijn allen willen vieren. 
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Tijdens de bestuursvergadering van januari willen wij een 

feestcommissie samenstellen. Indien je plaats wilt nemen in deze 

commissie, geef dit dan aan. 

 

Clubkampioenschappen 

De jaarlijkse clubkampioenschappen vinden volgend jaar op 

vrijdagavond plaats in plaats van zondagmiddag en wel op vrijdag 1 

februari 2019. Ze starten om 20.00 uur en we verwachten om circa 

22.00 uur klaar te zijn. Een uitnodiging hiervoor ontvangen jullie te 

zijner tijd. Natuurlijk vindt de familie-estafette ook weer plaats. 

 

Geen zwemmen 

Op de volgende data is er geen zwemtraining: 

Maandag 24 december 2018 (Kerstavond) 

Woensdag 26 december 2018 (Tweede Kerstdag) 

Maandag 31 december 2018 (Oudjaarsavond)  

Vrijdag 18 januari 2019 (disco zwemmen Kapelle) 

Vrijdag 22 maart 2019 (disco zwemmen Kapelle) 

 

Grijp je kans! 

Wordt tijdwaarnemer, wij zijn een vereniging met vele tijdwaarnemers, 

maar tijdens de wedstrijden zijn deze een geziene gast.  

Jullie hebben ze al bezig gezien: de officials die tijd opnemen en 

keerpunten contoleren van de kinderen op de wedstrijden. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjdveDE3P7eAhVFhqQKHWb2C4sQjRx6BAgBEAU&url=https://br.freepik.com/vetores-gratis/distintivo-de-aniversario-de-50-anos_2055518.htm&psig=AOvVaw3ijhxibcK5g2dUeBuhi1QR&ust=1543756763007596


We zijn altijd op zoek naar zulke mensen maar zeker nu (het kost moeite 

om wedstrijden bezet te krijgen). 

 

Binnenkort zal er een cursus tijdwaarnemer beginnen bij ons in de buurt 

(Vlissingen waarschijnlijk). 

De cursus tijdwaarnemer duurt 6 avonden, 4 theorie en 2 meer 

praktijkgericht aan het bad en wordt afgesloten met een mondeling 

examen van 20 minuten. 

Hier leer je het tijdwaarnemen en van alles over de zwemslagen. 

Na het examen, als je geslaagd bent, kun je de vereniging helpen op de 

wedstrijden door in de jury te zitten. Het minimum is 3 a 4 keer per jaar; 

hier kom je wel aan als je mee gaat naar wedstrijden waar je kinderen 

mogen zwemmen. 

Benodigdheden zijn: stopwatch (die krijg je), witte broek en wit poloshirt. 

Heb je interesse dan horen we dat graag. 

Wil je meer weten, neem dan gerust contact op met een van onze 

officials (Rina, Alice, Daïra, Annemiek, Jos, Nancy, Gerlinda, Ernst, Jap, 

Jaap en Wim) zij kunnen je er alles over vertellen. 

 

Ook gezocht trainers 

Tijdens de bijeenkomst van 26 november jl. kwam ook de training ter 

sprake. Op dit moment heeft Zeelandia onvoldoende (gecertificeerde) 

trainers. 

Lijkt het je leuk om training te geven en ben je bereid om hiervoor een 

opleiding te volgen. Informeer eens bij het bestuur naar de 

mogelijkheden!!!! 
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Schoolzwemkampioenschappen 

Zaterdag 23 maart 2019 organiseren we bij voldoende deelname de 

schoolzwemkampioenschappen. De voorbereidingen vinden al plaats. 

We verwachten evenals andere jaren, weer volop belangstelling. 

Meer informatie volgt te zijner tijd. 

 

 

Mededelingen EK                         

Het Sinterklaasavondje is inmiddels achter de rug, maar de volgende 

activiteit komt weer in zicht. De feestavond. Deze staat gepland op vrijdag 

22 februari 2019. Meer informatie hierover volgt later. De feestavond heeft 

natuurlijk nog wel een leuk thema nodig. Weet je een thema waar jij je 

goed op kan verkleden, of waarin we de zaal mee kunnen versieren, geef 

hem dan snel door aan jorndeklerk@hotmail.com. Dan kiezen we vanuit 

de EK het beste thema uit en kunnen we allemaal mooi verkleed de 22ste 

februari in het Dorpshuis verschijnen. 
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Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen, dan 

vernemen wij deze graag van u. Dit kan via de mail 

secretaris@zvzeelandia.nl.  

  

  

Bestuur en EK ZV Zeelandia 
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