Nieuwsbrief ZV De Zaan, november 2017 (seizoen 2017-2018)

Algemeen
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt al haar leden uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van onze club. Deze zal
plaatsvinden op donderdag 23 november a.s. om 20.00 uur in ons clubhuis De Binding (achter zwembad De Slag).
De agenda en onderliggende stukken zijn binnenkort te downloaden via de website.
Tevens worden er deze avond jubilarissen gehuldigd (door de vele jubilarissen die wij jaarlijks hebben, is besloten
om de jubilarissen niet meer apart in het zonnetje te zetten).
Het bestuur van ZV De Zaan

ZV de Zaan Inspiratiediner op 14 november
Aanstaande dinsdag 14 november organiseert ZV de Zaan een inpiratiediner in restaurant De Hoop op de Swarte
Walvis. Waar je in een gezellige en ontspannen sfeer, samen met andere leden-, vrienden- en sponsoren van ZV De
Zaan, kunt genieten en kennis zult maken met Robert Eenhoorn.
Robert Eenhoorn was voordat hij algemeen directeur werd bij AZ niet alleen honkballer bij de grootste honkbalclub
ter wereld de New York Yankees, maar ook een zeer succesvol coach van het Nederlands honkbalteam en later
technisch directeur van de honkbalbond. Hij was ‘coach van het jaar’ in 2007. Robert vertelt op basis van zijn lange
en uitgebreide- de ervaring met flair en passie wat er komt kijken bij topsport, het opleiden van talenten uit de
eigen jeugdopleiding, over het coachen van teams en de directe & indirecte link met het bedrijfsleven.
Tevens zullen de huidige trainers van de dames- en herenselectie, oud-bondscoach Johan Aantjes en oudbondscoach Australië, Arjan Vos, kort hun visie geven op de huidige ontwikkelingen bij ZV De Zaan.
De kosten voor dit 4 gangendiner zijn € 100,- per couvert inclusief dranken (exclusief buitenlands gedestilleerd). Er
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met: sponsorcommissie@zvdezaan.nl
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Cadeautip voor de feestdagen
De feestdagen staan alweer bijna voor de deur, en hierbij alvast een leuke cadeautip: via de diverse commissies zijn
de ZV De Zaan tassen verkrijgbaar voor € 25,00 per stuk.

Steun de vereniging!
Sponsor De Zaan via SponsorKliks of de Vriendenloterij

Leszwemmen
Zwembad gesloten
Op dinsdag 5 december en dinsdag 26 december komt de zwemles te vervallen ivm de feestdagen.

Afzwemmen ABC seizoen 2017-2018
Op de volgende dagen wordt er in het seizoen 2017-2018 afgezwommen voor
het ABC:
16 december 2017
31 maart 2018
7 juli 2018

Waterpolo
Gewijzigde trainingstijden op zondag in De Slag 1
Met ingang van 4 november jl. trainen de mini-pupillen o.l.v. Ivar van den
Dobbelsteen, van 9.00 tot 9.45 uur in De Slag 1. Dit geeft Ivar de gelegenheid om ook
weer op tijd met zijn volgende trainingen te starten.

Gebruik DWF (digitaal wedstrijdformulier)
Bij de start van het seizoen is er door Sportlinked een nieuwe versie van het DWF
uitgegeven waarin helaas nog wel wat fouten zaten. Zo was het bijvoorbeeld niet
mogelijk om twee wedstrijden op hetzelfde veld tegelijk te verwerken. Inmiddels
heeft Sportlinked de meeste zaken weer op orde en zijn deze problemen verholpen.
Ook zijn er een aantal aandachtspunten die wij zelf in de gaten moeten houden:
•
•

Let op dat er een actieve verbinding is met het wifi-netwerk van De Slag,
soms moet er nog verbonden worden om de wifi te kunnen gebruiken.
Een ingevoerde wedstrijd moet altijd worden afgesloten alvorens een
volgende wedstrijd wordt geopend (afsluiten is een taak van de
scheidsrechter, vraag hierom als de scheidsrechter zelf geen initiatief
neemt).
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Reünie: oud Heren Waterpoloërs (50+)
Zaterdag 25 november speelt Heren 1 van ZV de Zaan in De Slag tegen
Zwemvereniging Utrecht. Graag willen we van deze gelegenheid gebruikmaken om
oud Heren 1-spelers en coaches van de vier oorspronkelijke verenigingen weer eens
bij elkaar te brengen.
Het programma van de avond is heel overzichtelijk: eerst ouderwets chloor snuiven
en na afloop herinneringen ophalen aan de bar. Lijkt het je gezellig om weer eens te
pochen over die ene bal in de kruising en dat fabuleuze doelpunt waarmee jij man of
the match werd? Dan horen we graag vóór 15 november of we op je komst kunnen
rekenen.
Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website.

Kaartverkoop World League wedstrijden gestart
De kaartverkoop voor de FINA Waterpolo World
League is gestart! Ben jij erbij op 21 november en 12
december om de waterpolo dames en heren aan te
moedigen tegen Hongarije?
Koop nu je tickets voor de FINA World League

Grote Clubactie, we zijn er bijna!
Dankzij de inzet van een aantal van onze (jeugd)leden, zijn we goed op weg om
onze doelstelling voor het opknappen van het materiaalhok, te halen. Er moeten
hiervoor nog ongeveer 150 loten worden verkocht. Dat moet toch gaan lukken?
Alle jeugdleden willen we vragen om deze week de boekjes in te leveren bij de
trainers en/of coaches. Zij zorgen er dan voor dat deze boekjes bij de
waterpolocommissie terecht komen en tijdig worden verwerkt.
Heb je nog geen loten voor de Grote Clubactie gekocht? Dit kun je uiteraard doen via een van onze jeugdleden of
online. Loten kosten € 3,00 per stuk, hiermee steun je de club en maak je ook nog kans op mooie prijzen zoals een
geldprijs of een auto!
Superloten
De verkoop van Superloten gaat ook goed. Dankzij, Simone, Fabian, Tamara, Boris en Nina zijn er aan vijf bedrijven
Superloten verkocht: Tenzing Travel, Drukkerij Vanwijk, Verloskundigenpraktijk Assendelft e.o., Holthuizen
Advocaten en Suri Street Food. Daarnaast hebben dames 5, heren 4, heren 2 en heren 1 als team een Superlot
gekocht. Ook dat is een mooi initiatief. Superloten kunnen nog worden gekocht tot uiterlijk 22 november a.s.
Superloten hebben een waarde van € 150,00 en vertegenwoordigen 50 loten. Ook is het mogelijk om een half
Superlot te kopen.
Het aankoopformulier voor een Superlot kan hier worden opgevraagd.
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Voor iedereen die via de verkoopboekjes loten verkoopt of een Superlot aan- of verkoopt, hebben we een leuk
presentje!

ZV De Zaan bedankt alle kopers van een Superlot

Agenda
Dinsdag 14 november
Inspiratiediner ZV de Zaan
Donderdag 23 november
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Zaterdag 16 december 2017 Afzwemmen ABC
Zaterdag 31 maart 2018
Afzwemmen ABC
Zaterdag 7 juli 2018
Afzwemmen ABC
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Sponsors

Voor vragen over of artikelen voor deze nieuwsbrief, neem contact op met de redactie.
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