
  

 

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 en pr-stand, klassement; 

-         grijp je kans en wordt tijdwaarnemer of wellicht trainer; 

-    schoolzwemkampioenschappen; 

-         mededelingen EK. 

  

Diverse stukjes 

Jaarvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op maandagavond 1 

april 2019 om 19.30 uur in het Dorpshuis te Kruiningen. Een uitnodiging 

hiervoor ontvangt u op korte termijn. 

 

 

 

 



 

 

Ondersteuningsfonds Rabobank 

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

vitale zwemvereniging!  

De tweede bijeenkomst heeft vrijdagavond 18 januari plaatsgevonden. 

Deze avond was het geen zwemtraining in verband met discozwemmen 

in het zwembad. Vele leden (circa 35) waaronder ook veel jongere leden 

waren deze avond aanwezig. Het was weer een gezellige en zinvolle 

avond. 

 

 

De laatste bijeenkomst vinden plaats op vrijdag 22 maart 2019. Die 

avond is het geen zwemtraining, weer in verband met discozwemmen in 

het bad, dus ook dan zouden wij het leuk vinden wanneer er weer veel 

leden aanwezig zijn. 

 

 

 

 



 

Zwembad Kapelle 

• Het personeel van het zwembad in Kapelle heeft ons verzocht 

jullie mee te delen dat ze het niet fijn vinden wanneer we bij 

binnenkomst op de balie bij de kassa zitten of hangen. We 

verzoeken jullie vriendelijk om hier rekening mee te houden! 

 

• Tevens zal er een nieuw zwembad komen in Kapelle. Een eerste 

gebruikersinformatieavond heeft plaats gevonden. Vanuit het 

bestuur zijn enkele leden hiernaar toe geweest. Wanneer er meer 

bekend is, zullen wij jullie verder op de hoogte stellen. 

 

• De gemeente Kapelle meldt dat op de parkeerplaats bij het 

zwembad Kapelle regelmatig de volgende overtredingen 

geconstateerd worden: 

• Doen/laten stilstaan of het rijden in of door de groenstrook; 

• Dubbel parkeren, dan wel het hinderlijk doen/laten staan van een 

voertuig; 

• Negeren van de geslotenverklaring. 

Mocht het parkeerterrein vol staan dan vragen zij om de auto ergens 

anders te parkeren. Dit zou de parkeeroverlast moeten verminderen en 

de veiligheid verbeteren. 

Zwembad Kruiningen dicht 

Vanaf maandag 18 februari 2019 is het zwembad in Kruiningen drie 

weken gesloten omdat ze gaan verbouwen. Dit betekent dat de 

trainingen van maandag 18 en 25 februari en maandag 4 maart komen 

te vervallen. 

50-jarig bestaan Zv Zeelandia 

Zaterdag 24 augustus vieren wij het 50-jarig bestaan van onze 

vereniging. Inmiddels hebben we een feestcommissie hiervoor die de 

voorbereidingen voor haar rekening neemt. Mocht je nog plaats willen 

nemen in deze commissie, geef dit dan door via 

voorzitter@zvzeelandia.nl. 

 



 

 

Clubkampioenschappen 

De jaarlijkse clubkampioenschappen vond voor het eerst plaats op een 

vrijdagavond. Nagenoeg iedereen was aanwezig en we kunnen 

terugkijken op een geslaagde avond.  

De uitreiking van de prijzen van deze avond vindt plaats op de jaarlijkse 

feestavond van vrijdag 22 februari aanstaande. Inmiddels heeft iedereen 

een uitnodiging ontvangen hiervoor van het EK. 

Wedstrijden 

De wedstrijden zijn in volle gang. Zeker het eerste kwartaal zijn er altijd 

diverse wedstrijden. We zouden het fijn vinden wanneer alle 

zwemmende leden in ieder geval aanwezig zijn bij de 

competitiewedstrijden, zodat we op termijn wellicht in een hogere klasse 

kunnen gaan zwemmen. Meld je dus voor deze wedstrijden niet af. 

Geen zwemmen 

Op de volgende data is er geen zwemtraining: 

Maandag 18 februari 2019 (zwembad gesloten) 

Maandag 25 februari 2019 (zwembad gesloten) 

Maandag 4 maart 2019 (zwembad gesloten) 

Vrijdag 22 maart 2019 (disco zwemmen Kapelle) 

Grijp je kans! 

Gezocht trainers 

Tijdens de verenigingsondersteuning van de Rabobank avonden komt 

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!!!! 

 

 



 

 

 

Vrijwilligers gezocht 

Vind je het leuk om een keer een clinic/training (avond borstcrawl voor 

ouders, extra training vlinderslag) te verzorgen, of wil je samen met 

iemand eens onderzoeken of we op papier landtrainingen beschikbaar 

kunnen stellen voor onze leden, meld je dan bij een van de trainers.  

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. Tevens 

vertrouwen we erop dat eenieder bereid is om mee te helpen deze 

middag, zodat het netals andere jaren, weer een succes wordt. 

Meer informatie volgt te zijner tijd. 
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Mededelingen EK                         

Vrijdagavond 22 februari 2019 vindt de jaarlijkse feestavond plaats in het 

Dorpshuis te Kruiningen. Inloop vanaf 19.15 uur zodat we om 19.30 uur 

kunnen starten met het programma. Het thema van deze avond is 

sprookjes.  

   

 

 

Goed om alvast te noteren, het kampweekend is dit jaar op 14, 15 en 16 

juni 2019 (vaderdagweekend).  

 

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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