NIEUWSBRIEF 04/11/2015
Leden UZSC
Redactieadres: nieuws@uzsc.nl

In dit nummer:
Nieuwe datum ALV bekend - UZSC verslaat concurrent GZC Donk – Gezocht: operational
manager waterpoloschool – Gedragscode UZSC en vertrouwenscontactpersoon Enthousiaste clubscheidsrechters gezocht - Agenda

Nieuwe datum ALV: 30 november a.s. om 20:00 uur
De nieuwe datum voor de ALV is maandag 30 november a.s. Het bestuur nodigt alle UZSC-leden van
harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
De ALV begint om 20:00 uur en wordt gehouden in het clubhuis. Tijdens de ALV zal onder meer een besluit
worden genomen over een aanvullende contributie voor jeugdleden die gebruik maken van de faciliteiten van
UZSC Waterpoloschool. Daarnaast zal Frans van de Ven iets vertellen over de Stichting Zwembad De
Krommerijn en Johan Aantjes de activiteiten van de UZSC Waterpoloschool toelichten.
AD/UN 2 november 2015

Gezocht: operational manager
UZSC Waterpoloschool
Afgelopen jaar is UZSC gestart met de waterpoloschool waar jeugd t/m 19 jaar
maximaal 5 x per week extra kan trainen. Dit jaar willen we de waterpoloschool
uitbreiden en naast de UZSC-jeugd ook jeugd van de omliggende verenigingen van
deze mogelijkheid gebruik laten maken. Dit vraagt om extra ondersteuning voor
Johan Aantjes (technisch manager) en Christa (beheer ledenadministratie en
contributie). Daarom zoeken we een operational manager voor de waterpoloschool.
Wat houdt deze functie in?
 rechterhand van Johan (je hoeft geen waterpolo-ervaring te hebben);
 uitdragen van de waterpoloschool naar de omliggende verenigingen (kinderen enthousiast maken);
 contactpersoon voor ouders (vragen enz.);
 organisatorische activiteiten (extra trainingen organiseren, contactpersoon andere verenigingen,
vergaderingen, enz.).
Ben je geïnteresseerd? Dan praten graag met je over de invulling van deze functie!
Beatrix en Christel: (06) 418 839 50 of stuur even een email: beatrix.fulop@hotmail.com of christel@jutte.eu
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Gedragscode UZSC en Vertrouwenscontactpersoon
Onze vereniging doet veel aan het leuk en veilig houden van de
sport. Dit moet bijdragen aan een prettige clubbeleving. Het is
daarom van groot belang dat de club een veilige omgeving
waarborgt. Dit doen we door een open en positieve sfeer te
creëren en door het maken van duidelijke afspraken over
omgangsvormen.
UZSC heeft de omgangsvormen vastgelegd in drie gedragscodes die
te vinden zijn op de website, De UZSC-gedragscode kun je hier downloaden. Klik hier voor de Gedragscodes
ter preventie van seksuele intimidatie. Klik hier voor de Gedragscodes voor trainers en coaches.
Vertrouwenscontactpersoon UZSC
Binnen UZSC is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken
heeft met grensoverschrijdend gedrag. Bij ons is de contactpersoon Ton Dapper. Hij kan bovendien
doorverwijzen naar professionele hulp of indien nodig bemiddelen. Ton speelt waterpolo en is huisarts van
beroep. Contact opnemen met Ton kan via de website van UZSC (de mail wordt automatisch ongelezen
doorgestuurd en blijft dus vertrouwelijk) of rechtstreeks via: almdapper@gmail.com.
Vertrouwenscontactpersonen KNZB
De KNZB heeft zelf ook vertrouwenscontactpersonen. Dit zijn: Jorina Vergeer en Petra van den Hoek. Je kunt
met hen in contact komen via vcp@knzb.nl of telefoonnummer (030)7513228.

Enthousiaste clubscheidsrechters gezocht
Voor de jeugdwedstrijden van de allerkleinsten van de
club hebben we enthousiaste clubscheidsrechters
nodig.
De kinderen spelen 5 tegen 5 en de wedstrijden zijn
meestal op zaterdag-of zondagmiddag. Vanzelfsprekend
krijgen de clubscheidsrechters de nodige begeleiding.
Wie geïnteresseerd is kan zich melden bij Fred Kistjes:
fpkisjes@telfort.nl.
.

Agenda
Overzicht competitie UZSC klik hier
30-11-2015
28-05-2016

ALV om 20:00 uur in het clubhuis in Zwembad De Krommerijn
Eindfeest

Kijk ook op: www.uzsc.nl
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