
Nieuwsbrief maart/april 2023 

 

    

 

  
 

 
 
.  

Jaarvergadering en bingo 
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Wedstrijden: 

• 12 mrt: master in Terneuzen 

• 26 mrt: recreanten in Etten-Leur 

• 2 apr: limiet in Oosterhout 

• 16 apr: recreanten in Rucphen 

• 23 apr: KNZB in Zundert 

 
Geen zwemmen: 

• Zaterdag 8 april 

• Maandag 10 april 

• Woensdag 26 apr t/m. maandag 1 mei 
mei 

BELANGRIJKE DATA 

 

Bestuursleden gezocht!! 

Het bestuur is op zoek naar nieuwe leden. Zonder bestuur kan de 
vereniging niet blijven draaien. Heb je interesse of vragen neem contact 
op via zvdewildert@hotmail.com 

 

Vrijdagavond 24 maart is het weer tijd voor de jaarvergadering en 
de bingo van 2022. Tijdens de jaarvergadering worden de 
belangrijke zaken en de financiën van afgelopen jaar besproken. Dit 
is voor iedereen interessant om te horen, dus wij hopen veel leden 
deze avond te zien.  
Aansluitend aan de jaarvergadering zal weer een spetterende bingo 
gehouden worden. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en 

zusjes zijn deze avond ook welkom! De jaarvergadering en de 
bingo vinden plaats bij Café, Zaal Den Hoek, Rucphenseweg 14 in 
Klein-Zundert. De jaarvergadering zal om 19.30 starten en de bingo 
zal om 20.30 starten. 

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: 

• 24 mrt:  bingo + jaarvergadering 

• 29 mrt: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rek.) 

• 19 apr: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rek.) 
 

Kleding zwemmen junioren: 

• Maandag 6 mrt 

• Maandag 3 apr 
Kleding zwemmen senioren: 

• Woensdag 8 mrt 

• Woensdag 5 apr 

Sponsorkliks 
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&s o=ma 

Bestuur ZV “De Wildert”: 

Arie Havermans  

Frank van Dijk  

Jordie Winkenius  

Jolanda Winkenius  

Ruben Aarts  

Ward Overbeeke  

Joke Lambrechts 
 

Secretariaat: 
Weidepracht 17  

4882 CA Klein Zundert 

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

http://www.zvdewildert.nl/
http://www.facebook.com/zvdewildert

