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Agenda
27 nov. Proefzwemmen alle diploma's - GEEN ZWEMLESSEN
18 dec. Diplomazwemmen alle diploma's - GEEN ZWEMLESSEN
25 dec t/m 8 jan. Kerstvakantie - GEEN ZWEMLESSEN
Tijdens de vakanties gaan de zwemlessen gewoon door behalve in de kerst- en
zomervakantie.

Van de Technische Commissie
Let op! We gaan vanaf zaterdag 16 oktober tijdens de zwemlessen weer terug naar de oude
route in het zwembad. Er zijn nog maar twee bijzonderheden:
- Eén ouder per kind in het zwembad
- Kort douchen zonder shampoo
Dit zijn verder de huisregels bij het leszwemmen:
Voor aanvang van de PWV-zwemuren mag u ca. 7 minuten voor tijd naar binnen.
Moeders met zoons s.v.p. in de dameskleedkamer en vaders met dochters in de
herenkleedkamer. Omkleden in een kleedhokje kan ook altijd.
Laat uw kind eerst naar de wc gaan. Daarna kan uw kind zich melden bij degene met de
presentielijst. Wanneer u vroeg bent kunt u deze lijst ophalen bij de uurleiding en voor
ons bijhouden.
De kinderen mogen 5 minuten voorafgaand aan de zwemles gaan douchen. Douchen is
verplicht. Wanneer u later bent en de lijst is niet meer bemand dan kunt u uw kind
aanmelden bij de uurleiding.
Zodra de fluit gaat mogen de kinderen rustig naar hun les lopen en op de kant blijven
totdat de juf of de meester zegt dat ze erin mogen.
Zwemmers met lang haar graag het haar opbinden/in een staart doen. Geen lange
zwembroeken of sportbroeken dragen.
De zwemzaal mag niet met straatschoenen worden betreden. Dit geldt ook voor
bezoekers bij het diplomazwemmen.
Ouders kunnen achter het muurtje kijken naar de kinderen zodat er rust is en de
kinderen minder snel zijn afgeleid. Hier mogen geen straatschoenen gedragen worden
tenzij met blauwe overschoentjes. Na alle omkleedruimtes zijn overschoenen of slippers
verplicht. Overschoentjes zijn te koop bij de uurleiding voor € 0,50 per paar.
Kinderen mogen NIET op de baby-aankleedplanken zitten/staan/verblijven.
De uurleiding, herkenbaar aan het zwart/geel shirt, is altijd bereid uw vragen te
beantwoorden. Stel eventuele vragen bij voorkeur aan het begin van de les zodat wij
tijdens de les kunnen kijken.
Is uw kind geselecteerd voor diplomazwemmen, zorg er dan voor dat de diplomakaart en
het diplomageld op tijd wordt ingeleverd/betaald. Niet of te laat inleveren van de
diplomakaart of niet betaald hebben van lesgelden en/of diplomageld kan tot gevolg
hebben dat er niet afgezwommen kan/mag worden.
Wanneer uw kind langdurig ziek of verhinderd is, kunt u dit melden bij de uurleiding of
per e-mail pwv.technischecommissie@gmail.com.

Van de Wedstrijdploeg
Mark vervult vanaf nu de taak als voorzitter Wedstrijd Commissie ad interim en
afgevaardigde naar het bestuur. Wij bedanken Martin hartelijk voor het werk dat hij
voor de wedstrijdgroep heeft gedaan en nog steeds doet.
OPROEP
Bij de wedstrijdploeg hebben we nog volop ruimte voor nieuwe zwemmers! Wil je ook eens
proberen of je wedstrijdzwemmen leuk vindt? Meld je dan aan voor een proefles
via pwv.wedstrijdploeg@gmail.com. Je kan kiezen uit de volgende trainingsmomenten:
- dinsdag 18:15 uur tot 19:00 uur (tm 15 jaar)
- dinsdag 19:00 uur tot 19:45 uur (16 jaar en ouder)
- vrijdag 06:00 uur tot 06:45 uur alle leeftijden
- zaterdag van 17:00 tot 18:00 uur alle leeftijden
- zondag 9:00 uur tot 9:45 uur alle leeftijden
We zijn in het bijzonder op zoek naar zwemmers van 7-8-9-10-11 jaar oud. Je moet minimaal
je B-diploma hebben om mee te trainen. Heb je nog geen B-diploma maar ben je wel
enthousiast? Mail dan ook, dan kijken we of het niveau voldoende is om toch in te stromen.
AGENDA
6-11 Holland competitie GEEN training
7-11 lange afstand wedstrijd (Helmond, aanmelding gesloten)
21-11 Landelijke Zwem Competitie 1e dag (Nieuw Vennep)
12-12 Nederlands Junioren Zwem Kampioenschap (Den Haag)
Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws.

Vacatures
Penningmeester:
Is er een boekhouder in de (zwem)zaal? We zoeken iemand die controle kan houden en een
keer per jaar een exploitatierekening, balans en begroting kan opstellen. Echt iemand met
boekhoudkundige kennis. Mieke en Deborah doen de wekelijkse werkzaamheden maar wie
neemt dit klusje op zich? Info: pwv.voorzitter@gmail.com
Verjaardagskaarten vrijwilliger:
Wie wil er een jaartje de taak van verjaarsdagkaarten-vrijwilliger vervullen? Je ontvangt
maandelijks de adressen van de ledenadministratie, je schrijft de kaarten, plakt een postzegel
(kosten voor de vereniging) en doet ze op de bus. Een klein gebaar maar het wordt zó
gewaardeerd! Heb je interesse: pwv.secretariaat@gmail.com

Spaar mee voor de PWV
Spaaractie Plus - Sabine Zondag
De Pijnackerse Watervrienden gaan lekker met de spaaractie van de Plus maar er kan altijd
meer bij. Tot en met 13 november 2021 is deze sponsoractie waarmee de sportverenigingen
van Pijnacker-Nootdorp geld kunnen sparen. Er is maar liefst € 22.000,- te verdelen en hoe
méér sponsorpunten hoe hoger het te ontvangen bedrag. Op het verlanglijstje van de PWV
staan: een zwemclinic voor de wedstrijdploeg en/of zwemmaterialen voor de zwemlessen.
Dus doe je boodschappen bij de Plus en doneer je punten aan de PWV.
Update: De grote Clubactie
We zijn nu vier weken onderweg en we hebben al een fantastische tussenstand. Velen van
jullie zijn heel actief met het verkopen van loten, super! En het laat zien dat we ons doel zelfs
kunnen overtreffen. Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn, want dan kunnen we nog meer
leuke dingen doen voor jullie, de leden. Voor de beste vijf verkopers hebben we leuke prijzen
in petto, dus zet hem op. Loten verkopen kan nog tot eind november. Dus kom op en verkoop
ook de ‘laatste lootjes’. https://lot.clubactie.nl/lotkopen/

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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