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Vanwege de huidige corona maatregelen is het nog niet 
bekend wanneer de trainingen en wedstrijden weer 
hervat gaan worden. 
 
Zodra er meer bekend is, zal het bestuur dit 
communiceren via de mail. 

BELANGRIJKE DATA 

 

SECRETARIS GEZOCHT!! 

Het bestuur is op zoek naar een secretaris. De huidige secretaris stopt 
er mee en zonder bestuur kan de vereniging niet blijven draaien. Heb je 
interesse of vragen neem contact op via zvdewildert@hotmail.com 

 

Vrijdagavond 26 maart zal een online jaarvergadering plaats gaan 
vinden via Microsoft Teams. Door de huidige maatregelen is een 
bijeenkomst helaas niet mogelijk, maar we hopen online toch de 
belangrijke zaken en de financiën van afgelopen jaar te kunnen 
bespreken. Je dient je hiervoor uiterlijk 19 maart op te geven via 
zvdewildert@hotmail.com. Vervolgens krijg je een uitnodiging per e-
mail met daarin een link. Als je op die link klikt kun je de 
vergadering bijwonen. Het jaarverslag wordt met de uitnodiging 
mee verstuurd. Vragen kunnen beantwoord worden tijdens de 
jaarvergadering. 
 
De bingo hopen we op een later moment te kunnen organiseren. 
 

Bestuur ZV “De Wildert”: 
Arie Havermans 

Laura van Aert  

Jordie Winkenius 

Jolanda Winkenius 

Ruben Aarts 

 
Secretariaat: 
Achterhuizensticht 28 

5102 HB Dongen 

 
@:zvdewildert@hotmail.com 
NL28 RABO 0160 5507 50 

Activiteiten: 

• 26 mrt:  online jaarvergadering 

 

Contact vertrouwens persoon 

Er is een nieuwe contact vertrouwens persoon binnen de vereniging. Dit is Manuela Maes. Zij is te 
bereiken via het mailadres cvpzvdewildert@hotmail.com. De informatie die je met haar deelt, is 
privacygevoelig en wordt met niemand gedeeld, ook niet met het bestuur. 
 
Zit je met iets, heb je last van intimiteiten of grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging kun 
je contact opnemen met deze persoon. Deze persoon kan je doorverwijzen naar personen die je 
hierbij kunnen helpen. 

De contributie van de maand februari 
zal eveneens 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 adressen-
bestand up-to-date houden. Wij 
vragen jullie de adressen op de 
factuur te controleren en wijzigingen 
door te geven. 

Facturen 
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