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In het nieuws
Dames UZSC voor
tweede keer in
finale KNZB-beker
Na de dubbele overwinning van Dames
1 van UZSC op ENC Arnhem staan de
dames van UZSC voor de tweede keer
van de clubhistorie in de bekerfinale
van de KNZB Beker. Een prestatie waar
we allemaal ontzettend trots op zijn. We
feliciteren het team, Rob Bijeman en de
begeleiders van harte met de geweldige
prestatie.
Finales
Zondag 6 maart spelen de dames van
UZSC om 14:00 uur de finale van
KNZB-Beker tegen ZVL-BAM in het
Hofbad in Den Haag (herenfinale 16:00
uur).

AD - editie UN 8 februari 2016

Op zaterdag 30 april om 16.00 uur

Dames 2 in finale wordt de finale tegen ZPB in
Sportfondsenbad Heerenveen
gespeeld.
Manmeer-Cup
Afgelopen zaterdag kleurde Zwembad
De Krommerijn ‘UZSC-rood’. Dames 2
en dames 3 speelden tegen elkaar in
de halve finale van de Manmeer-Cup;
een Utrechts onderonsje. Dames 2
won met 6-14. Een geweldige
prestatie van Peter Janssen en zijn
team. Gefeliciteerd en heel veel
succes in de finale!

Voorverkoop tot 15 februari
Uiteraard gaan we proberen de beker
voor het eerste in de historie mee naar
huis te nemen. We roepen alle leden op
om mee naar Den Haag te gaan. Op 15
februari start de kaartverkoop. Als
UZSC’er kun je tot die datum voor 7,50
euro per stuk kaarten bestellen via
nieuws@uzsc.nl o.v.v. naam lid +
KNZB-beker + aantal kaarten. Vanaf die
datum kost een kaart 10 euro. Op=op!

Voorverkoop tot 29 februari
Tot 29 februari kun je als UZSC’er
voor 7,50 euro per stuk kaarten
bestellen via nieuws@uzsc.nl o.v.v.
naam lid + Manmeer-Cup + aantal
kaarten. Na 29 februari kost een
kaart 10 euro.
Je kunt voor deze prijs ook de heren
2 finale bekijken om 14:00 uur en de
heren 1 finale om 18:00 uur.
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Leden tevreden
over Eettafel
UZSC
Het gaat goed met de eettafel van
UZSC. Er is geënquêteerd en
daaruit blijkt dat leden zeer

tevreden zijn over prijs, kwaliteit,
voedingswaarde en menukeuze.
Uit de enquête blijkt ook dat er
behoefte is om met het team samen
in het clubhuis te eten. In de maand
maart is dat mogelijk. Je kunt dan in
het weekend (bijvoorbeeld voor of na
een wedstrijd) per team of meer de
eettafel bestellen. Omdat er dan

speciaal voor het team gekookt
wordt, kan alles in overleg, prijs,
menu, enz. En omdat het misschien
wat feestelijker mag, kan het menu
ook luxer zijn.

Blijf op de hoogte via
facebook.com/eettafeluzsc
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Beknopt verslag van de Algemene
Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering (ALV) vond plaats op 30 november jl. in het clubhuis in Zwembad De
Krommerijn. Negentien leden en het voltallige bestuur waren aanwezig. Tijdens de ALV wordt
teruggeblikt op het achterliggende jaar. Verschillende commissies brengen verlag uit. Daarnaast wordt
het financiële verslag over het afgelopen jaar en de begroting voor het komend jaar besproken en ter
goedkeuring voorgelegd aan de ALV. Het bestuur doet bovendien een voorstel voor de contributies voor
het komend seizoen. Ook worden tijdens de ALV bestuurders benoemd. Hieronder een samenvatting.
Clubvoorzitter Kees Gielen blikt in zijn
openingswoord terug op het afgelopen
seizoen en stelt tevreden vast dat we
een mooi seizoen hebben gehad. “We
denken met plezier terug aan het
afgelopen seizoen”, zegt hij en noemt
vervolgens het landskampioenschap
van heren 1, de vorderingen van
gemengd onder 13 dat na een zwakke
start toch kampioen werd, de
interlands die werden gespeeld in het
zwembad, de zwemlessen en de
vrijwilligers die alle activiteiten die zijn
georganiseerd in “ons zwembad”
mogelijk maakten.
WPC: tekort aan scheidsrechters
urgent probleem
Tijdens de ALV brengen verschillende
commissies verslag uit over
activiteiten. Elementair Zwemmen en
de Waterpolo Commissie (WPC)
brachten schriftelijk verslag uit. Het
tekort aan UZSC scheidsrechters
vormt een urgent probleem. Ook de
bezetting van de jurytafel vraagt de
nodige aandacht.
Waterpoloschool
Johan Aantjes, die de waterpoloschool
leidt, geeft een korte toelichting op de
activiteiten van de UZSC
Waterpoloschool. Circa 40 kinderen
(een klein aantal geen lid is van
UZSC), traint op maandag, dinsdag,
donderdag, vrijdag en zondag. De
gemiddelde opkomst is 15 tot 20
kinderen. Een kleine selecte groep
doet aan alle trainingen mee. De
groep <11 is onvoldoende
vertegenwoordigd, vooral <15 traint
veel.
De trainingen zouden volgens Johan
best nog meer door de jeugd uit regio

bezocht kunnen worden. Zonder dat er
bij de andere verenigingen angst is dat
hun talenten weglopen naar UZSC.
Johan: “Het zou mooi zijn als iemand
van UZSC contact onderhoudt met de
andere verenigingen. Er trainen nu
acht kinderen van Watervlo bij de
Waterpoloschool. Dat mogen er best
meer worden.” Aan de orde komt of de
trainingen niet later kunnen beginnen.
Nu starten ze om 15:00 uur en dat is
lastig te combineren met school.
Het bestuur zegt toe
de mogelijkheden te
onderzoeken. Ook
komt de vraag of
kinderen via de
Waterpoloschool in
Jong Oranje terecht
kunnen komen. Dat
laatste is een punt
van aandacht in de
gesprekken met de
KNZB.

Exploitatie Zwembad is verantwoordelijk voor het zwembad in de
periode september t/m april. De
Stichting maakt gebruik van UZSCvrijwilligers. Het afgelopen seizoen
heeft professionalisering centraal
gestaan. Het zwembad is van 5:30 uur
tot ’s avonds 23:00 uur in gebruik. Op
piekuren dreigt soms overbezetting.
Doel voor het komend seizoen is meer
te doen aan voorlichting over het wel
en wee van de Stichting aan
gebruikers van het bad. Ook aan de
leden van UZSC. Ook krijgen alle
gebruikers pasjes. Daarmee kan de
bezetting van het bad nog beter
gemonitord worden. Dat laatste zou
ook handig voor UZSC zijn. Uiteraard
is hierover contact met de vereniging.
Het eerste pasje is al uitgereikt aan
Kees Gielen.

Stichting Exploitatie
Frans van de Ven,
voorzitter van de
stichting, geeft een
toelichting op de gang van zaken in
het afgelopen jaar. De Stichting
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Jaarplan bestuur 2015 – 2016
Kees Gielen geeft aan dat dit seizoen
drie zaken centraal staan: ontwikkeling
van de UZSC Waterpoloschool,
interne organisatie van de vereniging
en de relatie tussen UZSC en de
Stichting Exploitatie Zwembad
Krommerijn.

Stichting Talentontwikkeling (ST)
Gerard Aben laat namens ST weten
dat de stichting zich vooral bezig
houdt met het zoeken naar sponsoren
voor UZSC. In deze tijden is dat een
lastige taak. Helaas is een grote
nieuwe sponsor op het laatste moment
afgehaakt. “Hoewel UZSC landelijk
prominent aanwezig is, geeft
waterpolo als sport weinig exposure,
Dat laatste is voor sponsoren enorm
belangrijk”, aldus Gerard.
Financiën
De aanwezige leden hebben de
jaarcijfers 2014-2015 en de begroting
2015-2016 ter inzage gekregen. Kees
bedankt Piet Roelse, die zelf niet
aanwezig kan zijn, voor het opstellen
van de jaarcijfers en de begroting.
Kees geeft een toelichting. Sommige
leden vragen zich onder meer af of er
niet teveel financiële risico’s worden
gelopen met betrekking tot de
topteams. Ook vagen sommige leden
zich af hoe kwetsbaar de vereniging is
als het de Stichting Talentontwikkeling
niet lukt om sponsorgelden binnen te
halen.
Kees: “De financiële situatie van de
vereniging is gezond. Met het tijdelijke
bad hebben we als vereniging een
risico genomen. Nu combineren we
alweer drie jaar met succes top- en
breedtesport in het bad. We kunnen
tevreden zijn met waar we nu staan.
We staan er goed voor.”

Kascontrole
De kascommissie, bestaande uit
Debora van Asselt en Rob Debets
doet verslag van haar ervaringen en
complimenteert betrokkenen voor de
heldere wijze waarop financieel zaken
zijn georganiseerd en vastgelegd. De
kascommissie adviseert de leden de
dan ook de jaarrekening goed te
keuren en het bestuur decharge te
verlenen. De ALV stemt hiermee in.
Contributie 2015/2016
Het bestuur stelt voor de contributie
voor de leden op hetzelfde niveau te
houden als het vorige seizoen. In
verband met de extra kosten zal voor
de Waterpoloschool een aparte
bijdrage worden gevraagd aan zowel
leden als niet-leden. De ALV gaat
akkoord met dit voorstel.
Verkiezing bestuur UZSC
Gert Olthof en Jan-Willem ter Avest
zijn herkiesbaar als bestuurslid. Zij
worden met algemene stemmen
herkozen. Beatrix Fulop is verkiesbaar
als bestuurslid voor waterpolo/jeugd
en wordt eveneens met algemene
stemmen gekozen. Kees Gielen stopt
als voorzitter en Rob West als
secretaris.
De vereniging is op dit moment dan
ook naarstig op zoek naar: een
voorzitter, een secretaris en een
penningmeester.

Rondvraag
Naast een aantal vragen over de
organisatie van de bardienst en de
organisatie rond Eredivisie B
Jeugdwedstrijden waar volgens de
voorschriften van WFN erg veel aan
gedaan moet worden, terwijl er
nauwelijks mensen komen kijken,
komen ook de Coole Kikkers ter
sprake.
De Coole Kikkers liep het afgelopen
seizoen niet helemaal naar wens.
Daar is verandering in gekomen. Er is
nu een vrijwilliger voor de aansturing
van de Coole Kikkers. Iemand van de
herenselectie is bij de Kikkers actief
op maandag en iemand van de
damesselectie op vrijdag. Het loopt nu
weer uitstekend. Er zijn ongeveer 40
kinderen actief.
Maurits Depla bedankt
Tot slot wordt Maurits Depla, die in de
loop van het jaar het bestuur heeft
verlaten, door Kees bedankt voor zijn
tomeloze verbindende rol binnen de
vereniging, maar ook
richting gemeentelijke
instanties. “We denken
daarbij onder meer aan
zijn recente bijdragen
aan een nieuwe
structuur voor de
vereniging, aan de
ontwikkeling van het
oude naar het
nieuwe zwembad
en aan zijn rol
richting
Gemeente
Utrecht.”
Het volledige verslag
van de ALV wordt
voorafgaand aan
de volgende ALV
beschikbaar
gesteld.

.
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In memoriam Gerard
van Maurik

Agenda
Trainingsrooster (aangepast): klik hier
Rooster jurytafel (aangepast): klik hier
Competitierooster: klik hier
06-03-2015
30-04-2016
28-05-2016

Dames 1 KNZB-Beker Hofbad Den Haag (aanvang 14:00 uur)
Dames 2 Manmeer-Cup Sportfondsenbad Heerenveen (aanvang 16:00 uur)
Eindfeest

Door met de cursor op “klik hier” te klikken ga je rechtstreeks naar de website www.uzsc.nl. Zo krijg je altijd
het meest actuele rooster en/of programma te zien.
Fotografie: BEELDBOOT. Voor een overzicht van waterpolofoto’s ga naar BeeldBoot.nl
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