
Het seizoen 2016-2017 is alweer voorbij.  
We hebben net voor de vakantie een aantal kinderen weer erg blij ge-
maakt. Ze zijn namelijk geslaagd voor hun zwemdiploma. Wie dat zijn, 
dat staat op de achterkant van deze nieuwsbrief.  
Ook zijn er een aantal  leuke foto’s van het diplomazwemmen en stellen 
wij onze nieuwe materiaalman voor.  
Naast de leuke dingen ook een aantal serieuze zaken, zoals over het 
bestuur, afscheid van een medewerker, aanvraag Jeugd Sport Fonds. 
Namens het bestuur wensen wij jullie een fijne, zwemvolle vakantie toe 
en hopen jullie allemaal weer te zien op woensdag 6 september 2017. 
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Het huidige bestuur heeft een aantal za-
ken die nodig zijn voor de licentie van 2018 
ondertussen geregeld. Begin volgend sei-
zoen gaan we de puntjes op de i zetten en 
zorgen dat we er klaar voor zijn. Begin vol-
gend seizoen gaan we zorgen voor een nieu-
we manier van de contributie te innen. U 
wordt daarover zo snel mogelijk ingelicht. 
Daarnaast zullen we begin volgend seizoen 
gaan beginnen met het registreren van de 
voortgang van uw zoon/dochter met een 
tablet. Deze registratie is één van de on-
derelen die nodig zijn voor de Licentie ABC 
die wij voor 2018 moeten hebben.  

Ook deze keer staat er in de-
ze nieuwsbrief een stukje over 
een vrijwilliger. Dit keer gaat 
het over Harrie Roozen die 
inmiddels afscheid genomen 
heeft. Harrie heeft vele jaren, 
vrijwel elke woensdag de kin-
deren lesgegeven voor diploma 
C en de zwemvaardigheids-
diploma’s. Harrie heeft inmid-
dels de pensioenleeftijd be-
reikt en gaat daarom ook stop-
pen als vrijwilliger. Harrie, 
namens het bestuur, nogmaals 
van harte bedankt voor je vele 
jaren dat je je hebt ingezet 
voor de vereniging. Het ga je 
goed, en geniet van de mooie 
reizen die je samen met je 
echtgenote aan het plannen 
bent. 

Afscheid  

Op dit moment bestaat het be-
stuur uit vijf personen. Er 
wordt daarom nog gezocht naar 
twee nieuwe bestuursleden. 
Wilt u zich inzetten als vrijwil-
liger voor in het bestuur van 
Watervrienden de Flippers? Dit 
gaat dan om maximaal 4 uur per 
maand voor een functie als al-
gemeen bestuurslid. Vooral in-
put van ouders van kinderen is 
belangrijk voor onze vereniging. 
Zoals u weet bestaat onze ver-
eniging alleen maar uit vrijwil-
ligers ! 

6 september2017 
1e zwemles van het seizoen 
 
25 oktober 2017 
Geen zwemles, herfstvakantie 
 
27 december 2017 
Geen zwemles, kerstvakantie 

Oproep nieuwe 

bes tuurs leden 

Contact  

Aanvraag Jeugd Sport Fonds .  

Voor de kinderen die met hulp van Jeugd 
Sport Fonds ook bij ons kunnen zwemmen… 
Ouders, denk om een tijdige aanvraag voor 
het volgende seizoen zwemmen voor u 
zoon/dochter. 
Zonder toestemming van JSF moet u de 
zwemlessen zelf betalen. 
Voor meer informatie zie : 
www.jeugdsportfonds.nl 
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Hoera ,  ges laagd!  
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Diploma A 
Nina de Bakker 
Jesse Blom 
Chelsey de Brouwer 
Diewertje Hamelink 
Kyaro Hutchinson 
Elefterios Kalias 
Meral-Sude Kesikbas 
Arne Arie Koster 
Soo Yun de Ruijter 
Berfin Tok 
Bram van de Wege 
Michelle Verhelst 

Diploma B 
Esma Demirel 
Merel van Luik 
Amelia Malek 

Diploma C 
Damla Demiragac 
Weronika Lawicka 

 

Allemaal van 
harte gefeliciteerd!  

En we hopen jullie vol-
gend seizoen allemaal 

weer terug te zien 
voor jullie volgende 

diploma. 

In april jl. zijn Anita Klopmeijer en Jeroen 
Bottinga geslaagd voor examinator Zwem ABC. 
Voorheen werd de beoordeling van de kinderen 
gedaan door externe personen. Zoals bijvoor-
beeld badmeester van de Vliegende Vaart die 
beoordeelde en de diploma’s tekende. 
Wij hebben nu als vereniging nu zelf officieel 
de bevoegdheid om examens af te nemen. 
Daarmee zijn we niet afhankelijk van anderen. 
Het examen op 21 juni jl. was de eerste keer 
dat zij de diploma’s zelf mochten tekenen. Om 
duidelijk te maken dat ze nu een andere rol 
hebben, zijn ze nu duidelijk herkenbaar aan 
hun shirt. Daarop staat met grote letters  
“examinator”. Ook hebben we een goed draai-
boek gemaakt om het afzwemmen vlot te laten 
verlopen. Hierdoor is het voor de lesgevers en 
de kinderen veel duidelijker wat er van hun 
verwacht wordt. Kortom, wij zijn als vereni-
ging goed op weg om te voldoen aan de vele 
aspecten van de Licentie ABC. 

Examen 

 Foto’s  van he t d ip loma zwemmen  

Jan de Materiaalman met de 
voorzitter Sylvia Rijksen 

Jan, de  materia lenman.  

Begin dit seizoen is Jan Meesen gestart met het assisteren in het eerste bad van de 
instructie-uren. Inmiddels helpt hij ook een handje met de kinderen die voor diploma 
B aan het oefenen zijn. En dit keer heeft hij bij het diploma zwemmen van juni 2017 
helemaal een bijzondere rol gekregen. Jan is “bevorderd” tot materiaalman. Hij 
zorgt ervoor dat er tijdens het diploma zwemmen de benodigde materialen op de 
juiste plek staan. Maar haalt ze net zo snel weer weg als de kinderen de opdracht 
hebben voltooid. Speciaal voor deze rol heeft hij een nieuw T-shirt gekregen met de 
opdruk Materiaalman !!. Jan bedankt voor je inzet. 

Bericht van Facebook 
Bedankt! Trots op mijn toppertje, 
fijn dat ze toch mocht 
afzwemmen! En ons motto vanaf 
nu, zelfvertrouwen!!!!!  


