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Welkom 
Welkom bij de 5e nieuwsbrief van Azuro. 
In deze nieuwsbrief aandacht voor 

- Voor de Sint en Kerstman 
- www.zvazuro.nl 
- Trainingen waterpolo jeugd 
- Waterpolo scheidsrechters 
- Foto’s website gezocht 
- Vanuit het bestuur 
- Clubkleding 
- Nieuws door en voor leden 
- SinterKerst en Nieuw 

 

Voor de Sint en Kerstman 
Net als iedereen 
heeft ook Azuro 
een wensenlijstje 
voor de Sint en de 
Kerstman, alleen 
willen we jullie vragen 
of je de Sint en 
Kerstman op de hoogte willen brengen 
van Sponsorkliks.com. 
 

Wij hoeven geen 
dikke of dure 
cadeau’s, maar 
wensen slechts 
een paar klikken 

met de muis. Vertel de Sint en de 
Kerstman dat bestellen via Sponsorkliks 
voor Azuro een groot geschenk kan zijn. 
 
Ga naar www.zvazuro.nl/sponsoring/acties/ 
en dan naar Sponsorkliks. Vraag de Sint 
en de Kerstman om langs deze weg de 
aankopen te doen.  

WWW.ZVAZURO.NL 
De nieuwe website van Azuro staat 
online. We zijn momenteel bezig met het 
vullen van de site. Je kan de website van 
Azuro bereiken via www.zvazuro.nl.  

 

Mocht je iets missen op de site of blijkt 
er iets niet te werken, stuur dan even een 
mailtje naar voorzitter@zvazuro.nl of 
sponsoring@zvazuro.nl.  

 

Trainingen waterpolo jeugd 
Sinds enige tijd staat Matthijs Knol als 
trainer langs het bad bij de waterpolo 
jeugd. Matthijs neemt het stokje over 
van Naomi Cramer.  Naomi blijft wel 
beschikbaar als invaller mocht het nodig 
zijn.  
 

Waterpolo scheidsrechters 
Ingmar Slagter, Sanne Scholten en 
Koen Douma gaan de cursus waterpolo 
scheidsrecher volgen. Zodra ze het 
examen hebben afgerond zullen ze 
namens Azuro wedstrijden gaan fluiten.  
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Foto’s website gezocht 
Voor de Azuro website zijn wij op zoek 
naar mooie foto’s die laten zien 
waarvoor Azuro staat. Hierbij moet je 
denken aan bijvoorbeeld een prachtig 
schot op doel bij waterpolo, een scherpe 
overname bij een estafette of een 
impressie van een recreanten training. 
 
 

 
 
Heb jij de foto die wij zoeken…. mail 
deze dan naar sponsoring@zvazuro.nl. 
 
  

Vanuit het bestuur 
Het Azuro bestuur komt op regelmatige 
basis bij elkaar voor de 
bestuursvergaderingen, maar 
daarbuiten om hebben we ook nog vele 
contact momenten. Onderstaand een 
aantal zaken waar het bestuur 
momenteel mee bezig is; 

- Begroting 2018 opstellen 
- Financiële afhandeling Eemsrobben 
- Clubkleding 
- Inrichten website 
- Update huishoudelijk reglement 
- Trainersvergoeding 

 

Clubkleding 
Tijdens de passessie in september 
hebben vele leden een of meerdere 
Azuro artikelen uit ons kledinglijn 
besteld. De incasso hiervan zal 
eerdaags gaan plaats vinden. 
Momenteel is de kleding in productie en 

naar het laatste 
bericht van onze 
leverancier, is de 
levering medio 
december. Een 
foto van de 
eerste productie 
proefdruk willen wij hier met jullie 
delen. 

Momenteel zijn we ook aan het kijken 
naar de mogelijkheden voor een Azuro-
polo voor trainers, ploegleiders en 
andere vrijwilligers. Hiervoor zal 
binnenkort een pasmoment zijn. 

 

Nieuw: door en voor leden 
Voor op de Azuro-website en onze 
facebook pagina zijn wij op zoek naar 
berichten en nieuwtjes. Door elkaar op 
de hoogte te houden van bijvoorbeeld 
een wedstrijdverslag of het behalen van 
zwemvaardigheidsdiploma’s kunnen we 
elkaar laten weten hoe de vereniging 
het doet. 

Heb je een leuk verenigingsnieuwtje, 
stuur dan je tekst (eventueel met 
foto’s) naar sponsoring@zvazuro.nl. 

 

SinterKerst en Nieuw 
De actitviteitencommissie organiseert 
op vrijdagavond 22 
december SinterKerst 
en Nieuw. 

Zet deze datum alvast 
in je agenda, 
uitnodiging volgt. 

 


