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Nieuwjaarsgroet van het bestuur
Op vrijdag 1 januari was de nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis n Zwembad De Krommerijn. Tijdens de
bijeenkomst blikte Kees Gielen terug op het afgelopen jaar en bracht hij een toost uit op het komend jaar.
2015 was in veel opzichten een sportief jaar. Heren 1 werd kampioen in de Eredivisie en won in het begin van dit
ste
seizoen op 19 september de Supercup. Heren 3 promoveerde naar de reserve 1 klasse Bond. 11B werd
kampioen in de regio en 13 A Nederlands Kampioen. Twee teams van Zinkstuk kwamen naar UZSC.
Organisatorisch zijn er in 2015 stappen gezet. Stichting Zwembad De Krommerijn heeft een
professionaliseringsslag gemaakt in het beheer. Ook met de Gemeente Utrecht is er goed samengewerkt. Tal
van vrijwilligers zijn het afgelopen jaar actief geweest in en rond het bad. Daarbij moet worden gedacht aan het
geven van trainingen, het coachen en begeleiden van teams, het fluiten van wedstrijden, de jurytafel, het beheer
van materieel, de AV-techniek bij belangrijke wedstrijden, schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden,
communicatie, het werk in de commissies en tal van administratieve werkzaamheden. Velen hebben een steentje
bijgedragen. Het bestuur is iedereen daarvoor zeer erkentelijk en hoopt ook in 2016 weer op hun bijdrage te
mogen rekenen. Zonder vrijwilligers is het voor een club als UZSC immers onmogelijk te bestaan.
Het bestuur maakt op dit moment een aantal veranderingen door. Tijdens de receptie is afscheid genomen van
Maurits Depla, die in 2015 terugtrad als bestuurslid. Maurits heeft de afgelopen jaren als bestuurslid een bijdrage
geleverd aan de ontwikkeling van UZSC en onderhield contacten met de gemeentelijke organisaties die
betrokken waren bij de nieuwbouw en op het gebied van sport. Dat laatste zal Maurits namens de club voorlopig
nog blijven doen. Uit handen van Kees Gielen, momenteel ad interim voorzitter, ontving Maurits als dank voor
zijn bijdrage een fles wijn. Kees Gielen en Rob West hebben zich niet meer herkiesbaar gesteld. De vereniging
zal in 2016 dus op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Geïnteresseerden kunnen
zich melden bij Gert, Beatrix of Jan-Willem.
Een gezond en sportief 2016!
Het bestuur

Gerlof Oudega
Trofee naar
familie Hijink
Na de laatste oproep in de
nieuwsbrief stroomde de
mailbox vol met
aanmeldingen voor de Gerlof
Oudega Trofee. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie reikte Kees
Gielen de gewilde trofee uit
aan de familie Hijink. Vader,
moeder en dochter Vera
maken zich op verschillende
manieren verdienstelijk voor de
club. Een van die zaken is het
wekelijks schoonmaken van
het clubhuis. Familie Hijink is
daarom terecht de winnaar van
de Gerlof Oudega Trofee 2016.
Van harte gefeliciteerd!
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UZSC zoekt scheidsrechters!

De club heeft van de Regio een schrijven ontvangen met de mededeling dat er te weinig scheidsrechters
voor UZSC actief zijn en dat als er volgend jaar niet meer scheidsrechters actief worden er volgend jaar
teams uit de competitie moeten worden teruggetrokken.
Het bestuur doet daarom voor de tweede keer een oproep aan alle teams om een scheidsrechter te leveren.
Scheidsrechters bij UZSC hoeven geen contributie te betalen! Ouders zijn natuurlijk ook van harte welkom om
zich te melden als scheidrechter. Wil je iets voor UZSC betekenen in 2016 meld je dan aan als scheidsrechter.
Neem contact op met uzscwaterpolosecretaris@gmail.com, met nieuws@uzsc.nl of spreek een lid van de
waterpolocommissie of bestuurslid aan.

Uitnodiging Nayadetoernooi
Wij willen onze mede-waterpoloverenigingen van harte uitnodigen
voor de 53e editie van het Nayadetoernooi. Deze editie van een van de
grootste waterpolotoernooien van Nederland georganiseerd door de
Eindhovense studentenwaterpolo vereniging Nayade zal plaatsvinden
in het weekend van 20, 21 en 22 mei 2016 in het natuurbad 'De IJzeren
Man' te Eindhoven.
Zowel Heren, dames en mixteams afkomstig uit zowel Nederland en het buitenland, worden verdeeld in verschillende poules van bonds- en
districtsniveau. Ook dit jaar zal er op vrijdagavond een pré-borrel plaatsvinden en is er op de zaterdagavond na alle wedstrijden een heerlijke
BBQ en een groots feest.
Op het nabij gelegen terrein van de Technische Universiteit Eindhoven zal een camping opgezet worden waar jullie op vrijdagmiddag 20
mei vanaf 16:00 uur welkom zijn. De eerste wedstrijden zullen op zaterdagochtend rond 09:00 uur van start gaan. De officiële inschrijving is
van start gegaan. U kunt uw team inschrijven via de geheel vernieuwde site www.nayadetoernooi.nl/?page_id=732. Wees er snel bij want dit
jaar hebben we een speciale Early bird actie, wanneer je voor 1 maart inschrijft. Meer informatie hierover is te vinden op onze website. Voor
vragen en/of opmerkingen kunt u altijd mailen naar info@nayadetoernooi.nl. Via onze website, facebookpagina en twitter kun je op de hoogte
blijven van de voortgang en de nieuwtjes over het toernooi.
We hopen jullie allemaal in grote getalen te ontmoeten tijdens het 53e Nayadetoernooi!
Met sportieve groet,
Marissa van de Water
namens de 53e Nayadetoernooicommissie
info@nayadetoernooi.nl  www.nayadetoernooi.nl  Facebook https://www.facebook.com/Nayadetoernooi  Twitter:@Nayadetoernooi
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Herinnering contributie!
Een aantal leden heeft nog geen contributie overgemaakt. Iedereen wordt dringend verzocht de
contributie binnen een week te voldoen.
Heb je geen rekening ontvangen neem dan even contact op met het secretariaat:
uzsc.utrecht@gmail.com.

Agenda
Rooster jurytafel: klik hier
Competitierooster: klik hier
28-05-2016 Eindfeest
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