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Agenda
21 maart
27 april
18 juni
2 juli

Algemene Leden Vergadering (digitaal)
GEEN Zwemlessen i.v.m. Koningsdag
GEEN Zwemlessen i.v.m. proefzwemmen alle diploma's
GEEN Zwemlessen i.v.m. diplomzwemmen alle diploma's

Tijdens de vakanties gaan de zwemlessen gewoon door behalve in de kerst- en
zomervakantie.

Vrijwilligers Vacatures
Als voorzitter, doe ik hierbij een dringend beroep op uw
hulp. Wij, de Pijnackerse Watervrienden, zijn een 100%
vrijwilligersvereniging die alles in het werk zetten om de
kinderen zwemveilig op te leiden en te begeleiding naar
een diploma. Dat doen we al meer dan 50 jaar en al meer
dan 50 jaar doen we dat met alleen vrijwilligers. Waar kunt
u ons mee helpen:
Secretaris
Na 10 jaar neemt Annelieke Papadaki op de komende ALV
afscheid als secretaris. De PWV is per direct dringend op zoek naar een secretaris. Annelieke
heeft een nieuwe baan en daarom is het combineren van beiden taken niet meer mogelijk.
Annelieke: “Je draait met een leuke groep vrijwilligers mee. Het heeft mij altijd veel gegeven
om daar een onderdeel van te mogen zijn. Ik vind het jammer dat ik het niet meer kan
combineren.”
Als secretaris verwerk je vooral emailtjes en wat post. Tevens de maandelijkse
bestuursvergaderingen voorbereiden, bijwonen en afronden (agenda en notulen maken).
Eens per jaar maak je de stukken voor de ALV gereed (dit jaar neemt Annelieke dat nog voor
haar rekening). Samen met het bestuur ben je verantwoordelijk voor alles wat er op het pad
komt; deze taken worden verdeeld. Het is een vereniging waarbij het niet nodig is dat de
vrijwilligers ervaring hebben. Er is veel ruimte voor vragen als je daar behoefte aan hebt. De
tijdsinvestering is gemiddeld per week zo’n 3-5 uur, met (in overleg) af en toe een keer een
uitschieter. Het is handig als je enige kennis van Word en Excel hebt.
Penningmeester
Wij zoeken een vrijwilliger met een liefde voor financiële taken. Een penningmeester die ons
kan helpen om onze vereniging gezond en vitaal te houden. Deze functie word ondersteund
door door verschillende mensen en een financieel digitaal pakket. Ook hier word je een
volwaardig team lid van ons bestuur.
Lesgever
Voor de begeleiding van de kinderen in het zwembad op woensdagavond en/of
zaterdagmiddag zijn wij op zoek naar enthousiaste personen vanaf 14 jaar die ons willen
komen helpen. Sta je de komende jaren toch in het zwembad, kom dan eens aan de andere
kant van het muurtje. Wij kunnen je begeleiden en opleiden.
Voel je je aangesproken door bovenstaande, neem dan contact op met Annelieke, secretaris
(pwv.secretariaat@gmail.com) of met Hans, voorzitter (pwv.voorzitter@gmail.com). Wij zijn
graag bereid om je meer informatie te geven.

Van de Technische Commissie
Coraonaklachten? Blijf thuis!
Als uw kind corona heeft of klachten zoals koorts of
benauwdheid of grieperig, wilt u uw kind in deze
coronaperiode dan alstublieft thuis houden? Door de
besmettingen onder kinderen zijn er een aantal lesgevers
ziek geworden en komen de zwemlessen onder druk te
staan.
Assistentencursus
Begin februari zijn wij gestart met een nieuwe
assistentencursus. Tijdens deze cursus zullen wij lesgevers opleiden, zodat zij de
zwemleiders kunnen ondersteunen tijdens de lessen. Sanne, Cathelijn en Ryan veel succes
met de cursus!
De coronamaatregelen zijn langzaam aan steeds meer aan het versoepelen. Helaas mogen
er op dit moment nog geen ouders naar binnen, aangezien wij ons dan niet aan de afspraken
kunnen houden/ zorgen voor genoeg veiligheid. Indien dit weer mogelijk is zullen wij dit laten
weten.
Leerlingvolgsysteem
Wij zijn bezig met een pilot voor een nieuw leerlingvolgsysteem. De afgelopen maanden
hebben de lesgevers een proefperiode gehad en gaan wij nu naar de volgende stap. Dit
houdt in dat dit voorjaar een aantal ouders een account zullen krijgen om het systeem te
testen. Langzamerhand zullen wij de accounts uitbreiden, zodat alle ouders toegang hebben
tot het systeem en de voortgang van hun kind kunnen volgen. U ontvangt hier vanzelf meer
uitleg over.

cursus EHBO start binnenkort
Binnenkort starten een aantal PWV'ers met de cursus voor
het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
Er is nog plek op deze cursus!
Stichting Training Reanimatie EHBO Evenementen Pijnacker (STREEP) start 10 maart
2022 met een basis cursus EHBO. De cursus wordt gegeven op 10 donderdagavonden en
wordt afgesloten met een Oranje Kruis examen op 19 mei 2022. Locatie: Clubhuis van de
Pijnackerse WaterVrienden, Noordweg 77A te Pijnacker. De kosten zijn € 250,00 incl.
cursusboek, examengeld, zaalhuur, gebruik van een LOTUS (gediplomeerd slachtoffer),
koffie/thee, verbandmiddelen enz.
Wil je ook leren hoe te handelen bij o.a. reanimatie, bedienen van een AED, levensreddende
handelingen, huis-tuin-keukenletsels, ziekteverschijnselen maar ook eerste hulp aan
kinderen, met baby/kindreanimatie, verslikking enz.? Je kunt je opgeven en/of nadere
informatie verkrijgen via: ehbopijnackernootdorp@gmail.com

Van de Wedstrijd Commissie
Agenda:
5 maart Holland competitie Hoofddorp
13 maart sprintwedstrijd Almere onder voorbehoud
20 maart Landelijke zwem competitie Haarlem
27 maart lange baan (50 m) wedstrijd Eindhoven
Verslag Limiet wedstrijd:
Na de lockdown van december was het weer mogelijk om te
trainen, maar ook om in clubverband wedstrijden te zwemmen. Op
22 januari jl. hebben we een limietwedstrijd georganiseerd, zodat
de leden van de wedstijdploeg nog een tijd konden neerzetten die mee kan tellen om deel te
nemen aan de NZK. Veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt en er zijn veel mooie tijden
gezwommen. Jisse zwom zelfs een aantal clubrecords. We zijn ook blij met de enthousiaste
officials en meehelpende ouders die er voor gezorgd hebben dat de wedstrijd zo goed is
verlopen.
NZK wedstrijd
Nadat de Masterkampioenschappen van eind januari geannuleerd werden is ook de eerste
NZK-wedstrijd die 13 februari zou plaatsvinden geannuleerd. Deze wedstrijd wordt
doorgeschoven naar de datum van de 2e NZK dag op 10 april. De tweede NZK dag is
voorlopig verplaatst naar 15 mei. Voor beide NZK wedstrijden kunnen we een record aantal
PWV'ers inschrijven, resp. 22 en 24 personen.
Wist je dat...
de wedstrijdploeg nog ruimte heeft voor nieuwe leden? Heb je interesse meld je dan aan
voor een proeftrainging. Er zijn een viertal tijden waarop getraind kan worden. Je kan
gratis 3 keer meetrainen.
er een aantal trouwe wedstrijdzwemmers gebruik maken om vrijdagochtend te trainen?
De training begint om 6.00 uur en er is nog voldoende ruimte voor meer zwemmers.
Door 's ochtends te zwemmen voor school of werk start je je dag met vernieuwde
energie, dus kom een keer meetrainen om dit te ervaren.
er al weer plannen worden gemaakt om een trainingsweekend te organiseren?
Trainingen tijdens de voorjaarsvakantie:
In de voorjaarsvakantie vervalt de vrijdagochtend training. De andere trainingen gaan wel
door.

van de Penningmeester
- Binnenkort heffen wij onze ING-rekening op. Wilt u voortaan
alleen nog uw betaling overmaken naar het rekeningnummer
van de Rabobank dat op de factuur staat?
- Nog liever ontvangen wij uw betaling via automatische
incasso. Daarom vragen wij de leden die hun betaling nu nog
handmatig overmaken vriendelijk om het incassoformulier dat
u bij uw factuur aantreft in te vullen, te ondertekenen en te
mailen. Alvast bedankt.
- Voor de enkeling die er nog gebruik van maakt: het bestuur
heeft besloten om vanaf 1 september 2022 te stoppen met de
zgn. strippenkaart.
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