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GELUKKIG NIEUWJAAR!
Het bestuur van Zwemvereniging “De Wildert” wenst iedereen
een gezond en sportief 2021!
De nieuwjaarsborrel gaat vanwege de huidige corona maatregelen NIET
door.
Wij hopen in 2021 weer te kunnen starten met trainen. Dit zal voorlopig nog
met opgave zijn. Zolang we met opgave werken, is het belangrijk dat er
tijdig afgemeld wordt wanneer je wel ingedeeld staat maar niet kan komen
trainen. Wanneer er kort van te voren afgemeld wordt, kunnen andere
mensen ook niet meer komen.

DE GROTE CLUBACTIE
Ook in 2020 heeft zv De Wildert weer mee gedaan
met de Grote Clubactie. Dit jaar zijn er weer een
hoop loten verkocht waarmee we een heel mooi
bedrag hebben opgehaald voor de kas van de club.
Wij willen iedereen die loten verkocht of gekocht
heeft bedanken voor de bijdrage en wij hopen ook
volgend jaar weer op jullie te kunnen rekenen en
een mooi aantal loten te verkopen! De uitslag van
2020 is te vinden op onze eigen website.
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FACTUREN
De contributie van de maand januari zal niet
gefactureerd worden in verband met corona en het
niet kunnen zwemmen. Vanaf dat we weer mogen
zwemmen, zullen de facturen uitgedeeld worden.
Graag willen wij ons adressenbestand up-to-date
houden. Wij vragen jullie de adressen op de
factuur te controleren en wijzigingen door te geven.

OVERLEVINGS ZWEMMEN

Onze vereniging is aangemeld bij sponsorkliks. Als
je via onderstaande link iets besteld bij een
webshop (bol.com, hema, supermarkt etc.) krijgen
wij als vereniging hier een percentage van. Dit kan
een mooie bron van extra inkomsten zijn. De link
zal ook op de website komen en hopelijk veel
gebruikt gaan worden.
https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?
club=10648&so=ma

In 2021 zal voorlopig geen overlevingszwemmen
gegeven worden. Zodra het anders wordt, dan
wordt dat gecommuniceerd.

RABO CLUB SUPPORT
Wij willen alle leden die met de Rabo Club
Support op onze club gestemd hebben heel
hartelijk bedanken. Dankzij alle stemmen
hebben wij een mooi bedrag van €796,20
mogen ontvangen!

BELANGRIJKE DATA
Wedstrijden (onder voorbehoud):
• 24 jan: limietwedstrijd in Eindhoven
• 7 feb: JJS wedstrijd
Kleding zwemmen junioren: 3 feb.

Geen zwemmen:
• 1 t/m 19 januari (i.v.m. sluiting zwembad
door corona maatregelen)
• 15 t/m 19 februari (carnvalsvakantie)

