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Welkom! 
Welkom bij de derde nieuwsbrief van 
zwemvereniging Azuro. Met deze 
nieuwsbrief houden we jullie 
regelmatig op de hoogte van de 
ontwikkelingen binnen de vereniging.  
 
Azuro badmutsen 
Arie’s Bike Shop uit Delfzijl heeft de 
zwemselectie van Azuro voorzien van 
badmutsen. Een zilvergrijze badmuts 
welke is voorzien van de logo’s van 
Azuro en Arie’s Bike Shop. 
 
Naast de sponsoring is de badmuts 
ook te koop voor slechts € 5,00. I.v.m. 
de beperkte oplage geldt OP=OP. 
 

 
 
Activiteitencommissie 
 
Een aantal leden van Azuro hebben uit 
eigen initiatief, aan het bestuur een 
voorstel gedaan tot het opzetten van 
een activiteitencommissie. 
 
Het bestuur heeft groen licht gegeven 
aan het initiatief en inmiddels is er  

 
 
een commissie met een afvaardiging 
uit alle afdelingen. 
Wie zitten er in de 
activiteitencommissie: 

- Naomi Cramer (waterpolo) 
- Matthijs Knol (waterpolo) 
- Nienke van der Laan (recreatief) 
- Maaike van der Laan (recreatief) 
- Lilian Ottens (selectie) 
- Anouk Dijkstra (selectie) 

Heb je ideeën, vragen of suggesties 
voor de activiteitencommissie, dan 
kan je mailen met: 
activiteitencommissie@zvazuro.nl 
 
 
Najaars ALV 
 
In de statuten voor de nieuwe 
vereniging hebben we opgenomen dat 
er twee ALV’s per jaar gehouden 
zullen worden. 
Een ALV zoals we die allemaal kennen 
met de verantwoording over het 
afgelopen jaar. Deze vindt plaats rond 
april.  
De tweede ALV is nieuw en willen we 
gebruiken om 
de doelen en 
bijbehorende 
begroting voor 
het komende 
jaar te 
presenteren. 
In deze ALV willen we concrete 
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meetbare doelstelling voor het 
komende jaar vaststellen en de 
doelstellingen van het afgelopen jaar 
evalueren. 
Deze najaar ALV is geen verplichting 
maar is zeker ons doel om jaarlijks in 
te plannen. 
Helaas zijn wij als bestuur nu, in de 
opstartfase van de nieuwe vereniging, 
niet in staat deze najaar ALV gedegen 
voor te bereiden en te houden. 
Op dit moment spelen er te veel zaken 
die ingericht en geregeld moeten 
worden dat we niet de rust hebben om 
vooruit te kijken. 
Hierbij willen wij dan ook te kennen 
geven dat de najaars ALV niet door 
zal gaan en de eerste ALV van Azuro 
de ‘reguliere’ ALV in april zal zijn. 
Hopelijk heeft iedereen hier begrip 
voor. 
 
 

AH-sportactie 
Albert Heijn is in samenwerking met 
het NOC/NSF een actie gestart om 
mensen meer te laten bewegen. Azuro 
heeft zich aangemeld voor deze actie. 
 

 
 
Om de zwemsport (waterpolo en 
recreatief) te promoten, is het 
gedurende de actie mogelijk om bij 
Azuro mee te trainen. De eerste 
aanmelding voor de recreatieven is 
inmiddels binnen. 
 
 
Azuro voordeelbonnenboekje 
 
De verkoop van de Azuro 
voordeelbonnenboekjes begint 
serieuze vormen aan te nemen. Een 
aantal leden heeft inmiddels een 

aantal boekjes per persoon verkocht 
en maken dus kans 
op de titel ‘beste 
Azuro verkoper’ 
met de daarbij 
behorende 
waardebon van        
€ 50,- van Mossel Sport Appingedam. 
 
Koop of verkoop je slechts 1 
voordeelbonnenboekje en vult de 1e 
coupon in, dan maak je kan op een 

waardebon 
van € 50,- van 
Smit Sport 
Delfzijl. 
Vul de bon en 
deponeer deze 
in de Azuro 

brievenbus (naast de schuifdeuren in 
Dubbelslag). 
 
Om de verkoop te stimuleren, zal aan 
iedereen (4 boekjes per gezin/adres) 
worden uitgereikt, om deze te 
verkopen aan bijvoorbeeld ouders, 
opa/oma, buren of collega’s.  
 
 
Clubkleding 
 
Azuro is met Water Swim in overleg 
over een eigen kledinglijn voor Azuro. 
Het bestuur heeft 
een tweetal versies 
in diverse varianten 
gekregen.  De keus 
is gevallen op een 
versie zoals 
hiernaast afgebeeld. 
Het uiteindelijke 
ontwerp moet nog 
verder uitgewerkt worden.  
Daarnaast heeft Azuro een contract 
afgesloten met Water Swim, waarmee 
we 10% korting op de aanschaf 
krijgen. 
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Passen clubkleding 
 
Woensdag 20 september 2017 is de 
eerste passsesie voor onze nieuwe 
clubkleding geweest. Meer dan 50 
leden heeft inmiddels de kleding 
gepast. In totaal hebben we bijna 150 
artikelen in bestelling genomen, waar 
straks het Azuro logo op te zien zal 
zijn.  
 
 
Shirtsponsor 
 
Azuro heeft bij het SNS-fonds 
Eemsmond een aanvraag ingediend 
voor een subsidie bijdrage voor de 
aanschaf van de basisset clubkleding 
(shirt en short). Het SNS-fonds heeft 
Azuro een bijdrage toegezegd. 
 
Brisk ICT uit Groningen heeft 
interesse getoond om als 
shirtsponsor van Azuro op te treden. 
Voor de komende 3 jaar zal het logo 
van Brisk ICT op de rug van onze 
shirts staan. 

 
Mocht je nog een ondernemer 
(bijvoorbeeld je werkgever) weten die 
de zwemsport in de regio 
Appingedam/Delfzijl wil supporten, 
geef dit dan door aan 
sponsoring@zvazuro.nl.  
 
 
Oud papiercontainer Azuro 
 
De Azuro papiercontainer heeft na een 
korte tussenstop op de parkeerplaats 
van Dubbelslag, nu haar definitieve 
plaats achter het hek van het 
zwembad gevonden.  
 

Je kan je oud papier op woensdag- en 
vrijdagavond brengen. De sleutel van 
het hek en container kan je vragen bij 
de balie in Dubbelslag. 
 
 
Officials wedstrijdzwemmen 
 
Voor de cursus tijdwaarnemer 4 in 
Roden heeft slechts 1 ouder zich 
opgegeven.  Momenteel wordt 
gekeken of er later in het seizoen een 
cursus in Dubbelslag te organiseren 
is.  
Mocht je als ouder interesse hebben 
in een functie als official, dan kan je 
contact opnemen met 
jurycontact@zvazuro.nl  
 
Met name ouders van onze jongste 
zwemmers 
roepen wij 
op om zich 
op te geven, 
om in de 
toekomst 
ook deze 
zwemmers 
hun 
wedstrijden te kunnen laten 
zwemmen. 
 
 
 
Perikelen waterpolowereld 
 
Een nieuwe vereniging is heel hard 
werken. Er moet ontzettend veel 
afgestemd, besloten en geregeld 
worden. Dat daarbij niet alle zaken de 
aandacht krijgen die ze verdienen is 
onvermijdelijk. 
Gelukkig zijn wij gezegend met een 
breed bestuur en vele handen maken 
licht werk. Echter wordt het ons niet 
altijd makkelijk gemaakt. 
Door een fout op het bondsbureau is 
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afgelopen zomer de volledige 
waterpolocompetitie waar de 
Eemsrobben aan deelnam 
weggegooid. Dit in combinatie met de 
vakantieperiode en een regionaal 
waterpolo bestuur waar het water al 
aan de lippen stond zorgt ervoor dat 
de competitie nog altijd niet op orde 
is. Dit heeft 
ook zijn 
weerslag op 
andere 
activiteiten 
binnen onze 
vereniging.  
 
 
Koen is naast zijn 
penningmeesterschap ook 
verantwoordelijk voor de opgave van 
de competitie. Dit gehele akkefietje 
kost hem enorm veel tijd. Bellen, 
mailen, nog een bellen, nog maar een 
keer mailen. Het houdt niet op (niet 
vanzelf). Hierdoor komen andere 
activiteiten voor hem in het gedrang. 
Vooral de penningmeestertaken zijn 
moeilijk te ondervangen en lopen 
vertraging op. Mogelijk hebben jullie 
dit ook gemerkt. Aan bijvoorbeeld 
antwoord op mails die langer duurt 
dan je mag verwachten of andere 
zaken. Weet dat het geen onwil en dat 
we er alles aan doen om de start van 
ons eerste seizoen zo goed mogelijk 
te maken. Maar zoals bij zoveel het 
geval is, alle begin is moeilijk. Vooral 
als het je niet makkelijk gemaakt 
wordt. 
 
 


