Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Agenda
19 maart Geen Zwemlessen tussen 16.00 en 17.30 uur ivm Proefzwemmen A en B
19 maart Geen waterpolo/survival lessen maar Diplomazwemmen waterpolo/survival
21 maart Algemene Leden Vergadering (digitaal)
2 april Geen Zwemlessen tussen 16.00 en 17.30 uur ivm Proefzwemmen A en B
27 april Geen Zwemlessen i.v.m. Koningsdag
18 juni Geen Zwemlessen i.v.m. proefzwemmen alle diploma's
2 juli Geen Zwemlessen i.v.m. diplomzwemmen alle diploma's

Algemene Leden Vergadering
UITNODIGING - Hierbij nodigen wij alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden uit voor
het bijwonen van de:
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Van de Pijnackerse Watervrienden,
op maandag 21 maart 2022.
Locatie: Thuis (zie toelichting)
Inloggen vanaf:
19.00 uur
Aanvang ALV:
19.30 uur
De volgende punten staan op de agenda:
1. Opening
2. Mededelingen, volgorde en agenda
3. Notulen van de ALV 2021
4. Inkomende post
5. Jaarverslag 2021
6. Pauze
7a. Financieel jaarverslag **)
7b. Verslag Kascontrole Commissie
8. Begroting 2023 *) **)
9. Bestuursvoorstellen *) **)
10. (Her)verkiezing bestuursleden / kiesschema *) **)
11. Verkiezing Kascontrole Commissie 2022 *) **)
12. Rondvraag
13. Sluiting
*) over dit punt kan worden gestemd tijdens de vergadering (indien noodzakelijk)
**) zie de toelichting voor extra informatie
Indien u een agendapunt wilt aanbrengen dan dient dit tenminste tien dagen voor aanvang
van de vergadering bij het secretariaat van de PWV (pwv.secretariaat@gmail.com) te zijn
binnengekomen.
Indien u zich kandidaat wilt stellen voor een bestuursfunctie, dan dient dit bij voorkeur tien
dagen voor aanvang van de vergadering bij het secretariaat van de PWV te zijn
binnengekomen. Volgens het Huishoudelijk Reglement artikel 14 moet dit door tenminste drie
leden zijn ondertekend. Deze handtekeningen kunnen ook op de avond zelf worden
verzameld.
Vanaf uiterlijk 12 maart a.s. staan het concept jaarverslag 2021 incl. de concept begroting
2023 en de concept notulen van de ALV 2021 op onze website www.pijnackersewatervrienden.nl. Een papieren versie is op te vragen bij het secretariaat
(pwv.secretariaat@gmail.com). Er zal geen papieren versie in het clubhuis liggen.
Wij rekenen op uw aller komst.
Het Bestuur van de Pijnackerse Watervrienden

Toelichting op de agenda ALV 2022
Ondanks de versoepelingen na de Covid-19 pandemie heeft het bestuur toch besloten om
niet met zijn allen in het clubhuis de Algemene Ledenvergadering te houden. De vergadering
gaan we net als vorig jaar houden via een Teams-meeting. Dat vraagt wat aanpassingen van
ons en van u. U meldt zich aan voor de ALV (< 19 maart) door een mail te sturen naar:
pwv.secretariaat@gmail.com. U krijgt dan in het weekend voor de ALV of op maandag
zelf van ons een mail met een link naar de Teams-vergadering. Met deze link kunt u maandag
21 maart vanaf 19 uur in loggen. Er is dan een live-verbinding met het bestuur. Alle leden
kunnen zich aanmelden.
Tijdens deze vergadering zal er ook gestemd worden. Wij willen u vragen om 3 voorwerpen
uit uw omgeving te gebruiken, een rood papier of voorwerp (oneens), een groen papier of
voorwerp (eens) en een geel papier of voorwerp (neutraal). Lees verder

Van de Technische Commissie
2 april is er diplomazwemmen voor de diploma’s A en B. Zoals eerder vermeld komen de Cen zwemvaardigheidslessen hierdoor te vervallen. In de technische commissie hebben wij
besloten dat 2 april om 14:00 uur diploma C mag komen zwemmen, zodat er een les minder
uitvalt. Helaas zijn er niet genoeg vrijwilligers/ badruimte om ook de lessen van
zwemvaardigheid door te laten gaan.
19 maart vervallen de waterpolo- en survival lessen van 15.00 tot 16.00 uur. Er is dan
diplomazwemmen waterpolo en survival.

Beterschap!
Zowel voorzitter Hans als lesgever Jan zijn onlangs in het ziekenhuis
opgenomen. Beiden zijn inmiddels thuis maar nog wel de komende tijd uit de
running. We wensen ze beide van harte beterschap en een goed herstel.

Van de Wedstrijd Commissie
Agenda:
13 maart sprint Almere
20 maart Landelijke Zwem Competitie (3) Nieuw Vennep
27 maart Lange baan wedstrijden deel 1 Eindhoven
2 april Masterwedstrijd Deurne
3 april Centrale training Tilburg
10 april Nederlandse Zwem Kampioenschappen deel 1 Tilburg
17 april Internationale (Paas) wedstrijd Almere
15 mei Nederlandse Zwem Kampioenschappen deel 2
21 mei Holland Competitie deel 5
29 mei Lange baan wedstrijden deel 2 Den Haag
26 juni Finale wedstrijd Landelijke Zwem Competitie Eindhoven
2 juli Centrale training
Let op: op de zaterdagen 19 maart en 2 april zijn de trainingen van 17.30 - 18.30 uur, dit in
verband met proef- en diploma zwemmen van A en B
Trainingsweekend
Reserveer alvast de zaterdag en zondag van het pinksterweekend (4 en 5 juni) in je agenda
voor het trainingsweekend van de wedstrijdploeg, dit gaat natuurlijk door indien er zich
voldoende deelnemers aanmelden.
Officials
Er is een mail rondgestuurd aan ouders en oudere wedstrijdploegleden om zich aan te
melden voor een opleiding tot official. Ook zijn de huidige officials gevraagd om hun functie
uit te breiden.
Officials zijn essentieel om wedstrijden te kunnen zwemmen, met meer officials spreiden we
het aantal keer functioneren en hoeven we niet steeds een beroep te doen op dezelfde
personen. Daarnaast is het een mooie mogelijkheid om te begrijpen welke regels er voor de
verschillende slagen gelden.
Er hebben zich al een aantal geïnteresseerden gemeld, maar er is ruimte voor
meer. pwv.wedstrijdploeg@gmail.com

Lesgevers gezocht
Voor de begeleiding van de kinderen in het zwembad op
woensdagavond en/of zaterdagmiddag zijn wij op zoek naar
enthousiaste personen vanaf 12 jaar (vorige nieuwsbrief per
abuis 14 jaar vermeld) die ons willen komen helpen. En
speciaal voor de ouders; 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.
Informatie pwv.technischecommissie@gmail.com

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.

Verzonden met

