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BELANGRIJKE DATA
Wedstrijden:
• 6 nov: masterwedstrijd Etten-Leur
• 20 nov: KZNB competitie in Oirschot
• 4 dec: masterwedstrijd in Eindhoven
• 18 dec: recreantenwedstrijd
• 19 dec: clubkampioenschappen

Kleding zwemmen junioren:
• Maandag 7 november
• Maandag 12 december

Activiteiten:
• 14 nov: vriendjes en vriendinnetjeszwemmen junioren
• 30 nov: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rekening)
• 21 dec: 20.30 koffie drinken senioren (eigen rekening)
Geen zwemmen:
• Maandag 5 dec
• Kerstvakantie: donderdag 22 dec t/m zaterdag 7 jan

Bestuur ZV “De Wildert”:
Arie Havermans
Frank van Dijk
Jordie Winkenius
Jolanda Winkenius
Ruben Aarts
Annelies van Gastel
Ward Overbeeke
Joke Lambregts
Secretariaat:
Weidepracht 17
4882 CA Klein Zundert
@:zvdewildert@hotmail.com
NL28 RABO 0160 5507 50

Zwemvereniging De Wildert wenst
alle leden alvast zeer fijne
feestdagen en een voorspoedig
2023!!

Sponsoren gezocht
De zwemvereniging is op zoek naar sponsoren.
Wil je de zwemvereniging een financieel
steuntje in de rug geven, neem contact op met
het bestuur voor de mogelijkheden.

Rabo ClubSupport
Wij willen alle leden die met de Rabo
ClubSupport op onze club gestemd hebben
heel hartelijk bedanken! We hebben dit jaar
een mooi bedrag van €607,95 opgehaald! Hier
zijn we erg blij mee!

Clubactie
Afmelden lidmaatschap Grote
Nog niet alle lijsten en geld van de Grote
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.

Clubactie zijn ingeleverd. Mocht je nog een lijst
of geld hebben liggen, lever deze dan zo
spoedig mogelijk in bij een van de trainers.

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.

Maandag 19 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 1 dec bij Arie. Geef jezelf op tijd op!!!!

Clubkampioenschappen

