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

- Initiatief team Recreatief 
- ALV 2018 
- Waterpolo dames 
- Verklaring Omtrent Gedrag 
- EHBO / BHV / AED 
- Waterpolo Heren 1 
- Sponsorkliks 
- Privacywetgeving 
- Automatische incasso 
- Nieuwsbrieven online 

Inititief team Recreatief 
Een bestuurslid heeft op 1e Paasdag een 
WhatsApp bericht van de trainers 
recreatief gekregen, waarin de volgende 
mededeling werd gedaan;  

I.v.m. gender neutraliteit tegenwoordig 
en het schoonmaken kleedkamers hebben 
we besloten om vanaf vandaag nog maar 
1 kleedkamer te gebruiken. Verzoek om 
dit te delen in de bestuurs-App. 

Na het delen van het bericht heeft het 
bestuurslid 
moeten 
toegeven 
dat 1e 
Paasdag op 
1 April was. 

Oftewel: Een geslaagde grap van de 
recreatieve trainers 

 

ALV 2018 
Dinsdag 10 april is de eerste Algemene 
Leden Vergadering van Azuro gehouden. 
Onderstaand de highlights van de ALV. 

• Huishoudelijk reglement na een 
paar kleine aanpassingen 
aangenomen 

• Menno en Mark opnieuw verkozen 
tot het bestuur 

• De vergadering heeft de 
penningmeester decharge 
verleend 

• Contributieverhoging aangenomen 
en gaat per 1 mei 2018 in. 

• Nieuwe kascommissie gekozen 
• 25 aanwezigen inclusief bestuur 

 

Waterpolo Dames 
De waterpolo dames van Azuro spelen 
zondag 15 april de kampioenswedstrijd. 
speelt Azuro. De wedstrijd begint om 
14:15 in Dubbelslag.  

 

Verklaring Omtrent Gedrag 
Om aan de criteria van een veilige 
vereniging te voldoen moet Azuro ook 
vertrouwensperso(o)n(en) aanstellen. 
Tijdens de ALV heeft Menno een 
toelichting gegeven op de functie van 
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vertrouwenspersoon. Binnenkort 
ontvangen jullie meer info over de 
functie.  

Ben je nu al geïnteresseerd om 
vertrouwenspersoon voor Azuro te 
worden, neem dan contact op met Menno. 

 

EHBO / BHV  / AED 
Aan de voorkant van een veilige 
vereniging zijn we bezig met het VOG’s. 
De veilige vereniging willen we verder 
uitdragen/ontwikkelen door te 
inventariseren wie binnen Azuro in het 
bezit is van een EHBO, 
BHV of AED 
diploma/certificaat. 
Binnenkort zullen wij de 
inventarisatie starten en 
de resultaten bespreken in het bestuur. 

 

Waterpolo Heren 1 
Zondag 22 april speelt Azuro Heren 1 in 
Dubbelslag de laatste wedstrijd van het 
seizoen. De heren kunnen zich relaxed 
met de voorbereidingen van deze 
thuiswedstrijd gaan bezighouden. 
Zaterdag 7 april hebben de uitslagen van 
de overige wedstrijden in de competitie er 
voor gezorgd Azuro heren 1 KAMPIOEN 
gaat worden op 22 APRIL 2018  

Aanvang wedstrijd: 13:30 

 

Sponsorkliks 
Het aantal transacties via ons account 
van Sponsorkliks loopt nog steeds 
langzaam op. Wij hebben het idee dat nog 
niet alle leden deze manier van GRATIS 
sponsoren van Azuro hebben gevonden. 

We leggen het nog een keer uit: 

1. Ga naar www.sponsorkliks.com 
2. Zoek Azuro 

3. Zoek de online shop waar je je 
bestelling wil doen 

4. Bestel zoals je altijd doet. 

Klik HIER en 
meld je aan 
voor een 
overzicht van 
commissies die Azuro ontvangt per 
bestelling. Aanmelden met eigen 
mailadres. 

 

Privacywetgeving 
Op 25 mei a.s. treedt de nieuwe 
privacywetgeving, AVG in werking. Het 
bestuur heeft 
inmiddels een 
stappenplan 
via de KNZB 
aangevraagd. 
Wat het voor ons als vereniging precies 
betekent gaan we onderzoeken. Zodra er 
meer bekend is, zullen wij jullie hiervan in 
kennis stellen.  

 

Automatische incasso 
De ledenadministratie m.b.t. de 
automatische incasso is bijna op orde. 
Leden waarvan de automatische incasso 
niet loopt, zullen binnenkort van de 
boekhouder (Saskia Muller) een berichtje 
ontvangen om e.e.a. recht te zetten. 

 

Nieuwsbrieven online 
Een Azuro nieuwsbrief even teruglezen? 
Vanaf nu hebben we de nieuwsbrieven 
ook online 
beschikbaar op 
de onze 
website. Klik 
HIER of ga naar 
http://www.zvazuro.nl/downloads/ voor 
de nieuwsbrieven en andere downloads. 


