
Nieuwsbrief december 2019
Voor je ligt de laatste nieuwsbrief van 2019, hopelijk heb je een leuk en leerzaam zwemjaar 
gehad. Wij wensen je alvast hele fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een gelukkig 
2020.

JUMBO spaaractie
De Jumbo spaaractie is afgelopen en er zijn heel wat artikelen bij elkaar gespaard. Op 
zaterdag 14 december tussen 10 en 14 uur en op zondag 15 december tussen 10 en 14 uur 
kun je de bestelde artikelen ophalen bij Tilburg University Sport Center, Academielaan 5. Bij 
afhaling van je bestelling, dien je de pakbon te tonen.

Let op, ophalen van gepersonaliseerde artikelen is enkel mogelijk op bovenstaande dagen. 
Ben je verhinderd? Op vertoon van de pakbon mag ook iemand anders je artikel(en) ophalen.

Agenda
december 2019

zondag 08 december 2019 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Junioren Zwemkampioenschappen WVNL (Den Haag)

zaterdag 14 en zondag 15  december 2019 Algemeen

Tussen 10 en 14 uur kan iedereen de bestelde artikelen ophalen bij Tilburg University Sport 
Center, Academielaan 5.

zaterdag 14 december 2019 Wedstrijdzwemmen

Limietzwemmen - sessie 2 (Tilburg)

zaterdag 14 december 2019 Synchroonzwemmen

Spectaculaire Kerstshow in de Drieburcht. Je bent van harte welkom om te komen kijken. 
Vanaf 19 uur is de tribune open en om 19.15 uur gaan we beginnen.

20, 21, 22 en 24 december 2019 Algemeen

Geen zwemactiviteiten in verband met Kerstmis.

27, 28, 29 en 31 december 2019 Algemeen

Geen zwemactiviteiten in verband met Oud en Nieuw.

januari/februari 2020

Zaterdag 11, 18 en 25 januari 2020 Synchroonzwemmen

Try-out lessen Synchroonzwemmen in de Drieburcht

zondag 12 januari 2020 Wedstrijdzwemmen

WVNL Landelijke Zwemcompetitie deel 2 (Sittard)
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zaterdag 25 januari 2020 Wedstrijdzwemmen

Limietzwemmen - sessie 3 (Tilburg)

zondag 26 januari 2020 Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Master Zwemkampioenschappen WVNL (Den Haag)

31 januari, 1 en 2 februari 2020 Algemeen

Laatste dag dat diplomakaarten voor het diplomazwemmen kunnen worden ingeleverd. 
Let op: tijdens het diplomazwemmen op 28, 29 februari en 1 maart gaan de zwemlessen 
niet door.

Vacature secretaris van de vereniging
Helaas gaat onze zeer gewaardeerde secretaris, Gerard Tromp, stoppen als secretaris van de 
vereniging. Na 20 jaar bestuurslid te zijn geweest vindt Gerard het tijd dat iemand anders zijn
plaats overneemt. Nu zijn we op zoek naar een nieuwe secretaris. Ben of ken jij iemand die 
deze taak voor onze vereniging wil uitvoeren? Of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail
naar: bestuur@tilburgsewatervrienden.nl.

Spectaculaire kerstshow
Op zaterdag 14 december geeft het
synchroonzwemteam weer een geweldige show in
de Drieburcht. Het begint om 19.15 uur, maar de
tribune is al open vanaf 19 uur. Iedereen is van
harte welkom om dit spektakel te komen
bewonderen.

Cursus Assistent Zwemleider
We zijn er blij mee dat we in januari beginnen met
de cursus assistent-zwemleider, waardoor we weer
nieuwe gezichten zullen zien in het zwembad.
Allemaal veel plezier en succes met deze cursus.

Opleiding Zwemleider A+
Ook starten we in 2020 met de opleiding
zwemleider A+, waaraan 10 van onze vrijwilligers
mee gaan doen. Dit betekent dat we binnenkort
nog meer zwemleiders hebben! Ook voor jullie
allemaal veel plezier en succes.

Al deze informatie (en nog veel meer), vind je op onze website: tilburgsewatervrienden.nl.
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