
De eerste twee maanden van 2017 zijn binnenkort al weer voorbij. De 
voorjaarsvakantie van 2017 is er bijna! In deze nieuwsbrief informatie 
over het bestuur, diploma zwemmen en het Pietenbezoek in december. 
Er wordt ook aandacht gevraagd voor de huisregels van het zwembad 
(zie de bijlage). Daarnaast is er  de aankondiging van de algemene leden 
vergadering voor het seizoen 2016-2017.  
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Watervrienden de Flippers 

Belangri jke  data  

Seizoen 2016-2017                     Februari 2017 

Bes tuurszaken 
Website 
www.wvdeflippers.nl 
 
E-mail algemeen 
deflippers@gmail.com 
 
E-mail penningmeester 
penningmeesterdeflippers 
@gmail.com 
 
Facebook 
www.facebook.com/
Watervrienden-De-Flippers 

Algemene ledenvergadering: donderdag 9 maart 2017  
Op 8 maart 2017 liggen de vergaderstukken ter inzage en toelichting. 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen gaat de vergadering in eerste 
instantie plaatsvinden bij de voorzitter van Watervrienden De Flippers 
thuis. Uw reactie of aanmelding is van harte welkom, bij voorkeur per e-mail.  

Half november 2016 heeft Anne-Marie 
Roozen aan het bestuur laten weten niet 
langer als penningmeester actief te kunnen 
zijn vanwege persoonlijke redenen. 
Het vorige zwemseizoen was nog niet 
financieel afgerond. Het bestuur heeft een 
plan van aanpak opgesteld om deze situatie 
op te lossen. Er is onder andere besloten 
om de invoering van de zwemscore app uit 
te stellen. Mede daardoor blijft de 
wijze van de contributiebetaling voorlopig  
onveranderd. Anita Verstraten, u allen 
bekend van de kassa, is bereid het  
penningmeesterschap over te nemen. 
Inmiddels zijn alle penningen weer geteld 
en kunnen we met het bestuur de zaken 
weer oppakken voor de licentie van 2018.  

Mocht u vragen hebben inzake de  
contributie, dan kunt u die via email stellen 
aan penningmeesterdeflippers@gmail.com.  
Op dit moment bestaat het bestuur uit vijf 
personen. Er wordt daarom nog gezocht 
naar twee nieuwe bestuursleden. Wilt u 
zich inzetten als vrijwilliger voor in het 
bestuur van Watervrienden de Flippers? 
Dit gaat dan om maximaal 4 uur per maand 
voor een functie als algemeen bestuurslid. 
Vooral input van ouders van kinderen is 
belangrijk voor onze vereniging. Zoals u 
weet bestaat onze vereniging alleen maar 
uit vrijwilligers ! 

Het NPZ-NRZ heeft in januari 
de licentie 2017 verleend aan  
Watervrienden De Flippers. 
Onze vereniging is dus ook in 
2017 een erkend Opleidings- 
en Exameninstituut voor de  
nationale zwemdiploma’s. 

Licent ie  2017 

Voor de komende licentie is 
het nodig om ontruimingsoefe-
ningen te houden. Dit zullen we  
daarom gaan oefenen tijdens 
de zwemlessen. Om goed 
voorbereid te zijn op eventuele 
calamiteiten in het zwembad, 
laten we de kinderen wennen 
aan het zonder paniek snel en 
geordend uit het water te ko-
men. Het signaal waarmee de 
oefening begint, komt uit de  
toeter van onze medewerker 
aan het bad, Serge.  
 

1 maart 2017 
Voorjaarsvakantie: geen 
zwemles 
   

9 maart 2017 
Algemene ledenvergadering 
 

26 april & 3 mei 2017 
Meivakantie: geen zwemles 

Oefenen ontruiming zwembad 

Contact 



 1  f e br uar i  2 0 1 7  

Hoera ,  ges laagd!   
2 5 januar i  2 017  

Watervrienden de Flippers heeft nieuwe medewerkers! Als eerste: Jeroen 
Bottinga, vader van flippers Robbert-Jan en Annemijn.  
Hij komt het team aan het bad versterken en zal ons onder-
steunen tijdens de eerste twee instructie lesuren.  
Daarnaast Jan Meesen, een flipper met het hart op de juiste 
plaats, zal daar waar nodig is ondersteuning bieden.  
Allebei van harte welkom en bedankt dat jullie onze vereni-
ging willen ondersteunen!  

Nieuwe medewerkers  aan het bad 

Diploma A 
Savannah Baan 
Matteo Bandu 
Esma Demirel 
Amelia Malek 
Asya Yigit 
 

Certifictaat A 
Berfin Tok 
Michelle Verhelst 
 

Diploma B 
Annemijn Bottinga 
Damla Demirac 
Weronica Lawicka 
Micha Roelse 
Arne van Eenennaam 
Çaġlanur Demirel  

Diploma C 
Issam Abdallah 
Fabian Bednarski 
Alexandros Kalias 
Furkan Kaya 
Amira Kilic 
Kamol Mehra 
Thomas Vissers 
 
Snorkelen 1 
Jan Meesen 
 
  

Diploma B volwassenen 
Nico de Back 
Leny Klompien 
Brien de Pooter 
Mahmood Yousoszai 
 

Zwemvaardigheid 2 
Amber Datthijn 
Meryem El Razouki 
Oliwia Gardecka 
Emily Kwiatek 
Esmeralda v.d. Water 
Cody Hofman 
 
Snorkelen 2 
Jan Meesen 
Bartek Gardecki 

 

Iedereen van 
harte gefeliciteerd!  

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ streeft  
–met de branche– naar een zwemklimaat zonder  
ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat on-
gewenste omgangsvormen, waaronder seksuele  
intimidatie, wordt voorkomen en bestreden. Als  
branche-instituut is het belangrijk dat zowel de  
professionals als de consumenten van de branche 
in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en  
advies kunnen krijgen. Om dit mogelijk te maken is met 
ingang van 1 mei 2010 het Vertrouwenspunt Sport van 
NOC*NSF beschikbaar voor de zwembadbranche. Het 
telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 
0900-2025590 en kost €0,10 per minuut.  
De hulplijn met deskundige hulpverleners is 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Op zondag is er geen bereikbaarheid. 

Ve rtrouwenspunt Sport & doorverwi jz ing 
vertrouwenspersonen NOC*NSF 

Op woensdag 30 november 2016 hebben twee Pieten het zwembad bezocht.  
Het bleek dat een van de pieten de sleutel was kwijtgeraakt van de kast waar  
alle cadeautjes lagen. Maar gelukkig, met hulp van de kinderen is de sleutel 
gevonden en kregen alle aanwezige kinderen een mooie beker met opdruk van 
de Flippers met natuurlijk een zakje met pepernoten. Ook kregen een aantal 
kinderen een bedankje voor de mooie kleurplaten die ze gemaakt hadden.  
Het was een geslaagde avond! 

 P ie tenbezoek -  30 no vember 2016  

Op de foto (v.l.n.r.):  Harrie Roozen, Pauline de Cock, Serge Visser, Anita Klopmeijer, 
Coen de Bakker, Piet 1, Sylvia Rijksen,  Piet 2, Rian van der Es en Wouter Klopmeijer.  

Heeft u nog vragen of 
opmerkingen?  

Blijf er niet mee rond 
lopen! Stel uw vragen aan 

de kassa of tijdens de 
kijkavonden van de 

vereniging. Wij proberen 
u zo goed mogelijk van 

dienst te zijn. U kunt ook 
onze website raadplegen 

voor veel gestelde vragen, 
of uw vraag via de mail 

doorsturen. Ook positieve 
verhalen  zijn altijd van 

harte welkom. 


