Nieuwsbrief maart 2017
Nieuwsbrief voor alle leden van de Tilburgse Watervrienden.
Agenda
Maart 2017
Vrijdag
10 maart Diplomazwemmen, zwembad Reeshof*
Zaterdag
11 maart Diplomazwemmen, zwembad Drieburcht*
Zondag
12 maart Diplomazwemmen, zwembad Reeshof*
* Ongeveer twee weken voor het diploma vindt u de indeling per diploma op onze
website en bij de controle op het zwembad.
Vrijdag
17 maart Kijkles, per kind mag een ouder/verzorger in het zwembad komen
Zaterdag
18 maart kijken. Bij de controle kunt u slofjes voor over de schoenen krijgen.
Zondag
19 maart
Zondag
19 maart 2de dag van de Bondszwemkampioenschappen in de
Drieburcht. Iedereen is welkom om onze 5 zwemmers, die op het
hoogste niveau meedoen, aan te moedigen. De wedstrijd zal om
14.00 uur starten met een opmars, gevolgd door de wedstrijd. De
verwachting is dat de wedstrijd tussen 18 en 19uur is afgelopen
(inclusief de prijsuitreikingen)

April 2017
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag

14
15
16
17

april
april
april
april

Dinsdag
Woensdag

18 april
19 april

Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
Paaseieren zoeken bij Bosvreugd. Inschrijven kan voor € 5 per
kind. Opgeven bij de controle aan het zwembad.
Geen zwemactiviteiten in verband met Pasen
Algemene ledenvergadering (zie achterzijde van deze nieuwsbrief)

Algemene huishoudelijke regels
• Aan de zwembadzijde van de garderobe en bij het zwembad mag u alleen op
blote voeten of aangepast schoeisel lopen.
• Laat uw kind voor de les even plassen (dan hoeft het niet tijdens de les).
• Er mag geen kleding in de kleine hokjes (wisselcabines) blijven hangen. De
kleding kunt u in de grote kleedkamers of in een kluisje achterlaten.
• Het geslacht van de ouder bepaalt in welke kleedkamer wordt omgekleed (dus
geen vaders in de dameskleedkamer en geen moeders in de herenkleedkamer).
• U wacht met uw kind bij de douche totdat er aangegeven wordt dat uw kind
door mag lopen.
• Heeft uw kind lang haar? Bindt het dan goed vast in een staart.
• Vanwege de hygiëne mag er geen onderbroek onder de zwemkleding worden
gedragen.
Paaseieren zoeken
Op maandag 17 april is het weer zover: Paaseieren zoeken bij de Tilburgse
Watervrienden! Bij Bosvreugd worden weer leuke spelletjes gespeeld en
uiteraard gezocht naar paaseieren. Natuurlijk is de paashaas erbij om alles
te begeleiden. Opgeven kan vanaf 24 maart op het zwembad, bij de
controle, tegen contante betaling van € 5 per kind. Het is voor alle leden en
hun broertjes en zusjes tot en met 9 jaar.
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2017
Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt u uit tot het bijwonen van de
algemene ledenvergadering 2017, welke gehouden zal worden op:
Datum: Woensdag 19 april 2017
Plaats: Wijkcentrum Heijhoef
Kerkenbospad 1
5043 RX Tilburg
Zaal:

Havanna

Tijd:

vanaf 20.00 uur

AGENDA:
1: Opening vergadering.
2: Mededelingen voorzitter.
3: Ingekomen stukken.
4: Vaststellen agenda.
5: Vaststellen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering.
6: Jaarverslag van het bestuur en commissies.
7: Bestuursbeleid.
8: Huldiging jubilarissen.
Pauze
9: Verslag penningmeester.
10: Verslag kascontrole.
11: Vaststelling contributie.
12: Vaststelling van de begroting.
13: Benoeming bestuursleden.
14: Benoeming kascommissie.
15: Voorstellen.
16: Rondvraag.
17: Sluiting.

Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971
Ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 40258678
Website: www.tilburgsewatervrienden.nl
E-mail: info@tilburgsewatervrienden.nl
Pagina 2 van 2

Post: postbus 5, 5000AA Tilburg
Telefoon: 06-53776424 (na 18uur)

