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BELANGRIJKE DATA
Wedstrijden:
• 6 dec: masterwedstrijd in Eindhoven
• 14 dec: clubkampioenschappen

Kleding zwemmen junioren:
• Maandag 7 december

Let op, de KNZB wedstrijd van 8 november gaat niet door!!
Activiteiten:
• 25 nov: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rekening)
• 16 dec: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rekening)
Geen zwemmen:
• Tot en met 8 november geen trainingen
• Zaterdag 5 dec
• Kerstvakantie: maandag 21 dec t/m zaterdag 2 jan

Contact
vertrouwenspersoon
Zwemvereniging De Wildert heeft een contact
vertrouwenspersoon: Claudia Overbeeke. Wil
je met haar in contact komen, kun je haar een
mail sturen: cvpzvdewildert@hotmail.com

Klokkers gevraagd
Om de wedstrijden eerlijk en in goede banen te
laten verlopen, zijn de klokkers zeer belangrijk.
Wij zijn momenteel nog op zoek naar klokkers.
Heeft u hier interesse in, neem dan contact op
met het bestuur. Hier kunt u ook terecht voor
verdere informatie.

Afmelden lidmaatschap
Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, doe dit
dan via het mailadres van de vereniging of
schriftelijk bij de ledenadministratie.
Adres: Jordie Winkenius
Weidepracht 9, 4882 CA Klein-Zundert.
Lidmaatschappen lopen per jaar: van 1 januari
t/m 31 december. Graag afmelden voor 30
november.
Bij te late afmelding zijn wij genoodzaakt om
een bedrag van € 50,00 in rekening te brengen.

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

Rabo ClubSupport
Wij willen alle leden die
met de Rabo ClubSupport
op onze club gestemd hebben
heel hartelijk bedanken!

Grote Clubactie
Wij willen alle leden bedanken voor het
verkopen van de Grote Clubactie loten. De
trekking is op 10 december waarna de uitslag
op internet verschijnt.

Corona update
De trainingen zijn momenteel vervallen tot en
met zondag 8 november, inclusief de KNZB
wedstrijd. Het bestuur blijft de ontwikkelingen
volgen en zal de leden op de hoogte houden
van de besluiten.

Clubkampioenschappen
Maandag 14 dec worden de
clubkampioenschappen gehouden van 19.00
uur tot 20.30 uur voor al onze leden. De
wedstrijdzwemmers zijn automatisch
ingeschreven, recreantenzwemmers en
senioren zwemmers kunnen zich opgeven
voor 23 november bij Arie. Geef jezelf op tijd
op!!!!

