
Nieuwsbrief december 2022

Vakantie
De laatste zwemlessen van 2022 zijn geweest en daarom hebben we nu 2 weekjes vakantie. We 
wensen iedereen fijne feestdagen en een geweldige jaarwisseling. We zien je graag weer terug vanaf 6 
januari.

Agenda
december 2022

23, 24, 25 en 27 december 2022

Geen zwemactiviteiten in verband met Kerstmis

30 en 31 december 2022 en 1 en 3 januari 2023

Geen zwemactiviteiten in verband met Oud & Nieuw

januari 2023

6, 7, 8 en 10 januari 2023

Eerste zwemlessen en trainingen van het nieuwe jaar.

#DoeMee
Les geven
- Wist je dat wij zelf opleidingen mogen geven?
- Wist je dat wij volgend jaar weer willen starten met een assistent cursus?
- Wist je dat wij ook weer willen starten met zwemleider A+

op 11 januari hebben wij voor beide opleidingen een online informatieavond.
Assistent begint om 19:00 tot 19:30
A+ begint om 19:30 tot 20:00

Dus zou jij zwemles willen geven en interesse hebben in de opleiding Assistent laat ons het weten en 
kom naar de informatie avond.

Ben je ouder dan 16 en (al enige ervaring met lesgeven of voor de groep te staan) heb je interesse om
de opleiding zwemleider A+ te volgen kom dan naar de informatieavond. 

Ook al heb je zelf geen interesse om de cursus te volgen maar ken je iemand die hier geschikt voor is, 
laat diegene zich dan aanmelden.

Je kunt jezelf aanmelden voor 8 januari via opleiding@tilburgsewatervrienden.nl 
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Werkgroep Evenementen
Beleef avontuur! Hou jij daar ook van? Wil jij ook dat onze leden onvergetelijke herinnering houden 
aan onze vereniging? Ben jij gezellig, avontuurlijk en een echte aanpakker? Kom dan de werkgroep 
evenementen helpen. Alle hulp is welkom, opbouwen, afbreken, spellen begeleiden, we kunnen jouw 
hulp altijd gebruiken.  Lijkt je dat leuk? Neem dan contact op met ce.secr@tilburgsewatervrienden.nl. 
Voor meer informatie zie ook tilburgsewatervrienden.nl/ikdoemee.

Werkgroep Communicatie
Luid en duidelijk! Snap je het? Weet jij ook hoe belangrijk communicatie is voor onze vereniging? Ben 
jij een echte social media tijger? Kom dan ons team versterken als communicator. Je zorgt ervoor dat 
er snel leuke berichtjes op onze kanalen komen te staan. Ook werk je mee aan de nieuwsbrief en de 
website. Een leuke taak die je in ongeveer 45 minuten per week kunt doen. Kun jij goed 
communiceren? Neem dan contact op met secretaris@tilburgsewatervrienden.nl. Voor meer informatie 
zie ook tilburgsewatervrienden.nl/ikdoemee.

Voorzitter Commissie Algemene Zaken
Duizenpoten opgelet! Vind jij onze vrijwilligers ook zo belangrijk? En de communicatie met al onze 
leden ook? En vind jij ook dat we meer zijn dan een zwemschool? Kom dan ons bestuur versterken als 
voorzitter van de commissie die dat allemaal verzorgt. Als voorzitter denk je mee in het bestuur en 
zorg je voor verbinding met de werkgroepen vrijwilligers, evenementen en communicatie. Een 
belangrijke en leuke taak die je in ongeveer 90 minuten per week kunt doen. Ben jij de persoon voor 
deze taak? Neem dan contact op met secretaris@tilburgsewatervrienden.nl. Voor meer informatie zie 
ook tilburgsewatervrienden.nl/ikdoemee.

Fijne feestdagen!

We wensen je ontzettend fijne feestdagen en een spetterend 2023!
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