
Nieuwsbrief december 2018

 Agenda
december 2018

zondag 09 december 2018 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Junioren Kampioenschappen Watervrienden Nederland - Den Haag
Nederlandse kampioenschappen voor zwemmers van 7-13 jaar

zaterdag 15 december 2018 Wedstrijdzwemmen

Brevetzwemmen tijdens de training

21 december 2018 tot en met 1 januari 2019 Algemeen

Geen zwemactiviteiten in verband met Kerstmis en oud & nieuw

januari 2019

zondag 13 januari 2019 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie - deel 2

zondag 27 januari 2019 Wedstrijdzwemmen

WVNL Master Zwemkampioenschappen - Almere

februari 2019

15, 16 en 17 februari 2019 Algemeen

Laatste dag diplomakaarten inleveren.

Kleurdiploma’s
Vanaf januari 2019 gaan we werken met kleurdiploma’s, deze vervangen onze huidige 
certificaten. Op weg naar het A-diploma werken wij met het kleurcode systeem, waarbij zes 
kleurdiploma’s worden behaald: wit, groen, geel, oranje, rood, blauw. Na het behalen van 
deze kleurdiploma’s worden de laatste dingen geoefend voor het A-diploma. 
Elke keer als een zwemmer een groepje verder gaat, ontvangt hij/zij in het bad een kaartje. 
Dit kaartje kan bij onze controlemedewerkers worden omgewisseld voor een kleurdiploma en 
een rondje voor op de badkleding. Achter op het diploma staan de vaardigheden die in het 
groepje geoefend gaan worden.
De nieuwe kleurdiploma’s en kaartjes zijn ontworpen en gemaakt door een van onze 
medewerkers: Niels van Heerebeek.

Meelopen naar de douche
Na het omkleden dienen de kinderen zelf van het kleedhok(je) naar de douche te lopen en te 
wachten bij de douche totdat er aangegeven wordt dat de zwemles begint. Het is niet de 
bedoeling dat ouders meelopen naar de douche, dit vanwege de drukte en de hygiëne.
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Nieuwsbrief via e-mail
Wil je deze nieuwsbrief voortaan via de e-mail ontvangen? Meld je dan aan op 
www.tilburgsewatervrienden.nl/nieuwsbrief. Je vult daar het lidnummer, je postcode en je e-
mailadres in en dan ontvang je deze nieuwsbrief voortaan digitaal.

Nieuwe lidmaatschapskaart en factuur
Vanaf 2019 gaan we werken met een nieuw programma voor onze ledenadministratie, 
gemaakt door een van onze medewerkers: Daan de Beer. 
Hierdoor ontvang je een factuur in een nieuwe stijl en ook een lidmaatschapskaart die er net 
anders uit ziet. We willen je vragen de gegevens op de kaart goed te controleren en 
verkeerde of ontbrekende informatie aan de controlemedewerkers door te geven.

Nieuwe stijl kijklessen
Vanaf 2019 gaan we kijklessen organiseren waarbij de ouders van een bepaald groepje in het 
bad mogen komen kijken. Dus de ene week mogen de ouders van groepje wit, de week erna 
die van groen, enz. 
Bij de controlemedewerkers vind je een brief waarop staat welke groep die week in het bad 
mag kijken.
De instructeur is in het bad altijd bezig met zijn/haar les, dus is uurleider altijd het enige 
aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen.

Cursus
In januari start een cursus voor assistent-instructeurs, heb je interesse om les te komen 
geven bij onze vereniging en ben je minimaal 14 jaar, meld je dan aan op: 
info@tilburgsewatervrienden.nl.
Ook voor meer informatie over de cursus kun je op het bovenstaande e-mailadres terecht.

Fijne feestdagen
Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig, sportief en gezellig 2019. Let 
er op dat we van 21 december tot en met 1 januari niet zwemmen.
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