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Welkom 
Welkom bij de 1e nieuwsbrief van Azuro in 
2018. In deze nieuwsbrief aandacht voor: 

- Abonnement Azuro-nieuws 
- Enquête Clubkleding 
- Website 
- Verklaring Omtrent Gedrag 
- Promotie banners en flyers 
- Algemene Leden Vergadering 
- Rugcrawlvlaggen 
- Ledengroei 
- Promotiefilm Internationale 
- Leermens 2018 
- Activiteitencommissie 
- Opbrengst voordeelbonnen 

 

Abonnement Azuro-nieuws 
Met enige regelmaat plaatsen wij 
nieuwsberichten op onze website. Wil jij 
hiervan direct op de hoogte worden 
gehouden, dan is het nu ook mogelijk om 
je te abonneren op de nieuwsberichten 
die op de site worden geplaatst.  

 

Enquête Clubkleding 
We hebben inmiddels de enquête over de 
clubpolo en short geïnventariseerd en zijn 
gezien de reacties van mening dat we 
stappen moeten ondernemen. Wij gaan 
met de leverancier in overleg om 
specifiek te kijken naar opties om de 
Azuro-kledinglijn qua shirt en short aan te 
passen. 

 

 

Zodra we meer weten, zullen wij dit met 
jullie delen. 

 

Website 
Onze website www.zvazuro.nl is nog altijd 
volop in ontwikkeling. Op de achtergrond 
zijn wij continu bezig met het aanpassen, 
verbeteren en updaten van onze website. 
Zo is er een pagina toegevoegd over de 
master-groep van de vrijdag. 

De pagina 
clubkleding 
bestellen is 
aangepast en gekoppeld aan iDeal 
betalen. Een toevoeging die voor onze 
boekhouder veel werk uit handen neemt. 

 

Verklaring Omtrent Gedrag 
Azuro wil voor iedereen een veilige 
vereniging zijn. Een van de zaken die 
hieraan bij kunnen dragen is het 
uitdragen en hebben van een verklaring 
omtrent gedrag (afgekort: VOG). Op de 
website kan je 
meer vinden 
over de Veilige 
vereniging en 
voor welke 
functionarissen 
we een VOG verplicht stellen.  
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Promotie banners en flyers 
Iedereen heeft hem inmiddels al eens zien 
staan. De banner van Azuro in de hal van 
Dubbelslag. Azuro heeft ook een 2e 
banner laten maken, welke wij gaan 
gebruiken tijdens het diploma zwemmen 
in Dubbelslag. Met de 2e banner 
feliciteren wij de zwemmertjes met het 
behalen van hun zwemdiploma. 

De flyers zijn in dezelfde lay-out en 
worden aan de ABC-zwemdiploma’s 
toegevoegd. 

 

Algemene Leden 
Vergadering 
De eerste Algemene Leden Vergadering 
van Azuro zal gehouden worden op 
dinsdag 10 april 2018 om 19:30.  

In verband met 
de beperkte 
ruimte in 
Dubbelslag, zal 
bij de 
uitnodiging een verzoek tot aanmelden 
komen. Blijkt er meer belangstelling dan 
plaats in de verenigingsruimte, zullen wij 
op zoek gaan naar een andere locatie. 

 

Rugcrawlvlaggen 
Azuro heeft bij Albert Heijn Appingedam 
een verzoek tot sponsoring gedaan voor 
nieuwe set rugcrawlvlaggen. Inmiddels 
hebben wij een 
positieve 
bevestiging en is 
er een 
ontwerpbureau 
bezig met de 
uitwerking. Zodra de nieuwe vlaggenlijnen 
zijn geleverd, nemen we afscheid van de 
oude lijnen. 

Ledengroei 
Direct na de fusie is het ledenaantal zoals 
verwacht iets 
gedaald. Azuro 
zit momenteel in 
de lift qua groei. 
Vanaf 1 januari 
2018 hebben wij 20 nieuwe leden mogen 
verwelkomen, tegen 7 afmeldingen. 

 

Promotiefilm Internationale 
Tijdens de Rabo Internationale zijn er 
door Ryan Douma filmopnames gemaakt. 
Inmiddels is de film klaar en hebben we 
de meeste leden hiervan op de hoogte 
gebracht via de website en facebook. Het 
bestuur heeft Ryan gevraagd om ook voor 
de andere afdelingen een promofilm te 
maken. 

 

Leermens 2018 
De waterpolo traditie “Leermens” zal ook 
dit jaar worden voortgezet. Bij deze 
alvast een vooraankondiging dat 25, 26 & 
27 mei 2018 het waterpolo kamp zal 
worden gehouden. 

Zet deze datum alvast in je agenda. 

 

Activiteitencommissie 
De activiteitencommissie organiseert in 
het weekend van 8, 9 & 10 juni 2018 een 
kamp voor de gehele vereniging. Een 
weekend voor jong en oud waar 
gezelligheid voorop staat.  

Locatie van de eerste editie is:  

camping de Vledders te Schipborg 
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Wil je meer weten, stuur dan een mail 
naar: activiteitencommissie@zvazuro.nl 

 

Opbrengst voordeelbonnen  
Azuro heeft de bonnenboekjesactie 
inmiddels afgesloten en heeft bijna € 
2000,- voor de vereniging opgebracht. 
Cynthia Hoogewerf heeft een 
recordaantal van 56 boekjes verkocht. 
Anouk Dijkstra is de gelukkig winnaar uit 
de trekking. Beide dames hebben 
inmiddels een waardecheque ontvangen. 

 

 

 


