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Welkom 
Welkom bij de 6e en laatste nieuwsbrief 
van Azuro van 2017. In deze nieuwsbrief 
aandacht voor: 

- Trainingen eind 2017  
- Algemene ledenvergadering 
- Levering clubkleding 
- Keerpunt en Manmeer 
- Ondersteuning trainers 
- Geef je mobiel 
- Sinter Kerst en Nieuw 
- Gebruik beachvlaggen 
- Geen official, geen wedstrijd 
- Feestdagen 

 

Trainingen eind 2017 
In de kerstvakatie komen een aantal 
trainingen te vervallen. Om te voorkomen 
dat jullie bij Dubbelslag voor een dichte 
deur komen te staan, onderstaand de 
trainingen die komen te vervallen. 

- 25-12-17 alle trainingen 
- 29-12-17 Recreatief groep 1 & 2 
- 30-12-17 Selectie 
- 01-01-18 Nieuwjaarsdag 

Informatie over trainingen die komen te 
vervallen zal ook op de website 
(nieuwsberichten) komen te staan. 

 

Algemene ledenvergadering 
Het bestuur heeft de datum voor de 
algemene ledenvergadering van Azuro 
vastgesteld op 10 april 2018. 

Noteer deze datum alvast in je agenda. 

 

Levering clubkleding 
De eerste zending van de clubkleding is 
vrijdag 15 december binnen gekomen en 
afgegeven aan de leden. Woensdag 20 
december zal het 2e uitlevermoment zijn 
van 18:45 tot 20:00.  

 

Keerpunt en Manmeer 
Azuro heeft op de tijdschriften Keerpunt 
en Manmeer een abonnement. De 
tijdschriften komen op de grote tafel in 
Dubbelslag te liggen. Het tijdschrift 
Keerpunt is gericht op het 
wedstrijdzwemmen en Manmeer is voor 
de waterpoloërs onder ons. Het is de 
bedoeling dat de tijdschriften in 
Dubbelslag blijven, zodat iedereen ze kan 
lezen. 

 

Ondersteuning trainers 
Zo af en toe heeft Azuro de uitdaging om 
voldoende trainers lang het bad te 
krijgen. Een uitwisseling tussen de 
recreatieve en selectietrainers helpt ons 
hierbij. Daarnaast is er contact geweest 
met Annelinde Veldman. Annelinde heeft 
aangegeven incidenteel als trainer te 
willen bijspringen. 
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Geef je mobiel 
Azuro heeft zich aangemeld voor de actie 
“GEEF JE MOBIEL”, waar we middels het 
inzamelen van oude mobieltjes geld voor 
Azuro kunnen binnenhalen. Het bestuur is 
voornemens om deze opbrengsten te 
gebruiken voor de aanschaf van nieuwe 
waterpoloballen en rugcrawlvlaggen. 

 

Meer informatie over deze actie ontvang 
je per mail en zal via de website te lezen 
zijn. 

 

Sinter Kerst en Nieuw 
Vrijdag 22 december 
organiseert de 
activiteitencommissie 
het Sinter Kerst en 
Nieuw. Een gezellige 
avond die je niet mag 
missen. Wil je je nog 
aanmelden neem dan 
nog even contact op met 
activiteitencommissie@zvazuro.nl 

 

Gebruik beachvlaggen 
Maak je gebruik 
van de Azuro 
beachvlaggen, 
dan willen we je 
vragen om na 
gebruik de 
voet/standaard 
in het voorvak 
van de 
bijbehorende 
tas te plaatsen.  

Helaas was van 1 tas de rits beschadigd 
doordat de voet in het verkeerde vak was 
gedaan. De rits is kostenloos door 
www.deschoenhersteller.nl hersteld.  

 

Geen official, geen wedstrijd 
In februari zal KNZB-Noord de cursus 
tijdwaarnemer 4 weer geven. Wie van de 
ouders wil deze cursus volgen. Vooral 
ouders waarvan de kinderen uitkomen in 
de Minioren worden opgeroepen om zich 
aan te melden. 
Officials in deze 
categorie zijn 
schaars en naar 
het nu lijkt 
hebben we vanaf 
augustus 2018 
geen officials 
voor onze jonste zwemmers.  

Indien er geen officals beschikbaar zijn, is 
het dus goed mogelijk dat u kind 
zijn/haar wedstrijden niet kan zwemmen. 

Meer informatie en opgave bij Jolanda 
Roggema of Ben vd Ploeg. 

 

Feestdagen 
Het bestuur van Azuro wenst iedereen 
fijne kerstdagen en alvast een gezond en 
sportief 2018.  

 


