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Welkom 
Welkom bij de 4e nieuwsbrief van Azuro. 
In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Goed in de wedstrijd 
- Azuro emailadressen 
- Praktijkavond officials 
- Activiteitencommissie 
- Trainingen 27 oktober 2017 
- Mouwsponsor 
- Internationale 2018 
- Dansje van de penningmeester 
- Azuro emailadressen 
- Jacob Snoeijer 

 

Goed in de wedstrijd 
Via het 
NOC*NSF 
hebben we een 
exemplaar van 
het boek Goed 
in de wedstrijd 
kunnen 
bemachtigen 
en willen het boek aanbieden aan één van 
onze tijdwaarnemers, starters, 
scheidsrechters, jurysecretarissen of 
kamprechters.  

Zonder onze mannen en vrouwen die 
gezamenlijk de jury vormen bij zwem- en 
waterpolowedstrijden, kunnen wij onze 
sport niet uitoefenen. Dank aan alle 
juryleden. 

Het bestuur heeft middels loting bepaald 
dat Christa Wierenga het boek in 
ontvangst mag nemen.  

 

Praktijkavond officials 
Vrijdag 27 oktober gaan een aantal Azuro 
zwemmers deelnemen aan de 
praktijkavond voor aankomend 

tijdwaarnemers in 
Finsterwolde. 
Bewust fouten 
maken om 
gediskwalificeerd te 
worden, is de 

opdracht die de zwemmers meekrijgen. 
Dit alles om aankomende officials voor te 
bereiden op hun examen en de 
daaropvolgende wedstrijden. 

 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie heeft inmiddels 
haar 1e activiteit op het programma 
staan. 

27 oktober 2017 (herfstvakantie) zal er 
een vriendjes & vriendinnetjes dag 
worden georganiseerd van 17:00 tot 
18:45. Jullie hebben hierover al een mail 
ontvangen. 

Heb jij suggesties voor of vragen aan de 
activiteitencommissie, dan kan je een 
mailtje sturen naar: 
activiteitencommissie@zvazuro.nl 
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Trainingen 27 oktober 2017 
De trainingen van de recreatieve groepen 
op vrijdag 27 oktober 2017 van 17:00 tot 
18:45 komen te vervallen i.v.m. de 
vriendjes en vriendinnetjes dag. 

17:00 – 18:45    
 Vriendjes & vriendinnetjesdag 

18:45 – 19:30   
 Training recreatieve 

Vanaf 19:30   
 Training waterpolo 

 

Mouwsponsor Azuro 
De sponsorcommissie heeft 
administratiekantoor Wich uit Meedhuizen 
bereidt gevonden om Azuro te 
ondersteunen. De komende 3 jaar zal het 
logo van administratiekantoor Wich op de 
rechter mouw van onze verenigingsshirt 
komen te staan. 

 

 

Internationale 2018 
De organisatie van de Internationale 2018 
draait al weer op volle toeren. In het 
weekend van 17 & 18 februari 2018 zal 
in Dubbelslag het jaarlijkse 
zwemevenement plaats vinden. Zet deze 
datum alvast in de agenda. 

De organisatie is dringend op zoek naar 
vrijwilligers. Meldt je aan via 
internationale@zvazuro.nl  

 

Dansje v/d penningmeester 
Onze penningmeester Koen Douma is 
vanuit zijn functie zeer geïnteresseerd in 
een goede verkoopcijfers van de Azuro 
Voordeelbonnenboekjes.  

Als wij als Azuro-leden 500 boekjes 
weten te verkopen, zal Koen aan zijn 
belofte om een dansje op te voeren 
worden herinnerd. Laten wij (alle leden) 
zorgen dat Koen zijn belofte moet 
inlossen. Vanuit het bestuur zullen we 
zorgen dat het wordt vastgelegd op foto 
en video. 

 

Azuro emailadressen 
Heb jij voor je functie 
binnen Azuro een 
emailadres 
toegewezen gekregen, 
maar hebt nog 
problemen om deze 
werkend te krijgen op je PC, tablet of 
smartphone.  

Neem dan even ctact op met Menno 
Muller (voorzitter@zvazuro.nl). Indien er 
meerdere leden zijn die problemen 
ondervinden, willen we sessie beleggen 
om alle emailadressen werkend te 
krijgen. 

 

Jacob Snoeijer 
Via Siebo Verhagen heeft het bestuur te 
horen gekregen dat Jacob Snoeijer op 81 
jarige leeftijd is overleden. Jacob is altijd 
lid geweest van ZPCA en heeft in de 
recreantengroep van Siebo gezwommen. 
Jacob is ruim 40 jaar lid geweest. 

Wij wensen de familie Snoeijer sterkte 
met het verlies van Jacob. 

 

 


