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Agenda
13 maart
22 maart
27 maart
19 juni
3 juli

Proefzwemmen A en B is vervallen
Digitale Algemene Leden Vergadering
Diplomazwemmen A en B is vervallen
Proefzwemmen alle diploma's - GEEN ZWEMLESSEN
Diplomazwemmen alle diploma's - GEEN ZWEMLESSEN

Van het Bestuur
Helaas is zwemmen nog niet mogelijk maar:
Wist u dat:
…. wij nog geen facturen hebben verzonden i.v.m. Corona?
Normaal gesproken sturen wij in het begin van januari een factuur voor de contributie en de
eerste 3 maanden zwemgeld. De contributie is voor onze vaste lasten, verzekeringen,
administratieve kosten, lidmaatschap aan de NCS en systemen die wij nodig hebben om les
te mogen geven. Het zwemgeld is om het zwembad te kunnen betalen. (wij huren dit van
Sportfondsen)
Wij hebben besloten om de factuur voor de contributie wel te versturen omdat dan het
voortbestaan van de PWV niet in gevaar kan komen. Als we weer mogen zwemmen sturen
we een factuur voor de zwemgelden. Wij willen u dan wel dringend verzoeken om deze per
ommegaande te betalen. Wij hebben namelijk wel alle vaste lasten al moeten betalen.
Helemaal makkelijk is het om via een automatische incasso de facturen te voldoen. Onder
elke nota vindt u een machtigingsformulier. Deze kunt u invullen en sturen naar:
pwv.penningmeester@gmail.com
…. wij eind maart niet kunnen gaan proefzwemmen voor de diploma’s A en B?
Als bestuur vinden we naast het plezier van de kinderen ook de kwaliteit en veiligheid van het
zwemdiploma erg belangrijk. Er zijn straks minimaal 9 weken geen lessen geweest. Dat
betekent dat de kinderen in maart nog niet klaar zijn voor het diploma. Met pijn in het hart
hebben wij moeten beslissen om het proef- en diploma zwemmen niet door te laten gaan. Wij
zullen onze best doen om zo snel mogelijk een nieuwe datum te prikken.
…. er tijdens de komende Algemene Leden Vergadering op 22 maart:
- wij deze ALV digitaal gaan houden. Dat wil zeggen: op maandagavond van 19.00-22.00 uur
via een online verbinding zullen wij onze presentatie houden. Verdere details en agenda
worden op een later moment met u gecommuniceerd.
- een nieuwe penningmeester moet komen? Onze huidige penningmeester gaat stoppen en
is niet herkiesbaar. Wij doen al een tijdje een oproep maar we hebben nog geen enkele
reactie mogen ontvangen!
- er beslissingen genomen gaan worden over tarieven en contributie.
- er mededelingen worden gedaan over de kaderkorting die wij aan onze kaderleden
(vrijwilligers) kunnen geven
Het bestuur nodigt alle leden, uit om mee te beslissen over de financiën voor de toekomst.
…. dat wij nog steeds zoeken naar:
Ouders, ooms en tantes, broers en zussen, die ons, de Pijnackerse Watervrienden, de
mooiste vereniging van Pijnacker, willen helpen en ondersteunen met:
1. Besturen van de PWV:
- een nieuwe PENNINGMEESTER. Dit doe je niet alleen. Samen met de rest van het bestuur
zijn we verantwoordelijk voor alle financiële zaken. Zoals gezegd: we hebben écht
DRINGEND iemand nodig!
- een persoon die het gaaf vindt om gelden, donaties en sponsoring actief te zoeken. Dit kan
en mag in combinatie met een bestuursfunctie.
2. Het lesgeven aan onze kinderen.
De PWV voelt zich rijk met mensen als Mariëlla en Ton. Zij zijn door de zwembond opgeleid
om lesgevers op te leiden. Ze staan weer te springen om mensen zoals u te leren hoe u
kinderen kunt lesgeven en klaar te stomen voor een zwemdiploma A, B of C. Na ongeveer
een jaar, 2 uur per week les (theorie en praktijk) eindigt u de cursus met een landelijk erkend
diploma ‘Lesgever zwemABC’. De cursus wordt in ons eigen clubhuis en in het zwembad “De
Viergang” gegeven.
Is dit helemaal gratis? Niet helemaal, maar de kosten worden door de PWV betaald. Als
tegenprestatie vragen wij van u om minimaal 2 jaar lid te blijven van de PWV en 1,5 uur per
week les te geven.
Naast alle slagen die je aanleert zit in deze opleiding een compleet EHBO-diploma en een
zwemmend reddend opleiding. Daarnaast moet je een C-diploma (opnieuw) halen. Ook voor
deze zaken zijn er voor u geen kosten verbonden.
Wij zijn nog steeds op zoek naar lesgevers. Je ziet wij kunnen zelf de opleidingen verzorgen.
Heeft u interesse, neem dan gerust contact op met iemand in het zwembad of stuur een mail
naar het secretariaat of de technische commissie.
3. Vrijwilligers die ons met hand- en spandiensten willen ondersteunen (uren naar eigen
behoefte in te vullen). Er zijn altijd kleine dingen te doen. Incidenteel of structureel. Het gaat
dan om kleine handelingen. Mocht u hierin belangstelling hebben dan kunt u ons mailen.
… wij het heel jammer vinden dat we onze kanjers,
de vrijwilligers die juist in het afgelopen jaar zo flexibel zijn geweest, niet persoonlijk hebben
kunnen bedanken!
Meestal wordt in januari een nieuwjaarsreceptie gehouden om het nieuwe jaar goed met
elkaar te beginnen en de vrijwilligers te bedanken voor het werk in het afgelopen jaar. De
receptie heeft dit jaar niet kunnen plaatsvinden maar alle vrijwilligers hebben hun bedankje in
de brievenbus gehad. Nogmaals dank voor alle inzet het afgelopen jaar.
We kunnen het niet alleen; en samen staan we sterker!!
Heb je belangstelling?
Is 1 van bovenstaande functies iets voor jou?
Stuur een mail naar: pwv.secretariaat@gmail.com
Spetterende groet, namens het bestuur van de Pijnackerse Watervrienden
Hans Bouwer, Voorzitter

Verslag AC Diploma Zwemmen 12 dec. 2020
De Actitviteiten Commissie heeft 12
december weer een mooie activiteit
kunnen doen, ondanks de Corona tijd.
Met dank aan Cees is het mogelijk
gebleken om een kop warme koffie,
thee, chocolademelk met slagroom en
een plak cake te verzorgen voor de
ouders van de zwemmertjes. Helaas
mochten de ouders vanwege de
verscherpte Coronaregels niet bij het
diplomazwemmen van hun kinderen
zijn.
Met een mooie tent met verlichting, die
buiten opgezet was door Cees met een duidelijke afbakening voor de 1,5 meter regel,
hebben we toch een feestelijke afsluiting kunnen neerzetten met het diplomazwemmen.
Wij danken de ouders en kinderen voor de hulp in de vorm van het goed onderling afstand
houden. Zonder deze vorm van samenkomen hadden wij het niet kunnen regelen. De
kinderen hebben buiten in een feestelijk aangeklede omgeving het diploma in ontvangst
kunnen nemen met het bijbehorende fotomoment. Wij vonden het fijn om dit te kunnen en
mogen regelen.
Achter de schermen zijn we wel bezig met vergaderen, kijken wat er wel kan en mag
vanwege de Corona tijd. Een rare tijd waar iedereen klein en groot door geraakt wordt op wat
voor manier ook.

Contact
Dit is de digitale nieuwsbrief van de Pijnackerse Watervrienden. Wij sturen u
deze nieuwsbrief regelmatig toe met informatie, aandachtspunten en leuke weetjes.
We adviseren u om regelmatig op onze website te blijven kijken voor de laatste informatie.
Website: http://pijnackerse-watervrienden.nl
Mail Secretariaat: pwv.secretariaat@gmail.com
Mail Nieuwsbrief: pwv.nieuwsbrief@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/pijnackersewatervrienden

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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