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Voorverkoop kaarten
Manmeer-Cup
Op zaterdag 30 april om 16.00 uur wordt de
finale tegen ZPB in Sportfondsenbad
Heerenveen gespeeld.
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 op dit kaartje ook de heren 2 finale bekijken
om 14:00 uur en de heren 1 finale om 18:00 uur.
Supportersbus
Inmiddels heeft de redactie via het circuit gehoord
dat er ook een supportersbus naar Heerenveen zal
rijden. We houden jullie op de hoogte!
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In het nieuws
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Aparte kleedkamers
voor jeugd <15
Met ingang van maandag 22 februari zijn er aparte
kleedkamers voor alle jeugdspelers van UZSC
jonger dan 15 jaar; één voor de jongens en één voor
de meisjes.
De eerste twee kleedkamers en/of de kleedcabines zijn
bestemd voor iedereen ouder dan 15 jaar. De reden om
beide leeftijdsgroepen te scheiden is om de privacy van
onze jeugdleden te waarborgen. We vragen alle leden
om hier rekening mee te houden.
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Club van 100 ondersteunt projecten
binnen UZSC
Het is misschien een goed
bewaard geheim, maar UZSC
heeft een club van 100. Dit is
een club van enthousiaste leden
die jaarlijks ieder een bedrag
van minimaal 100 euro doneren.
Met het geld worden activiteiten
binnen UZSC en rond Zwembad
Krommerijn ondersteund.

bus die op 30 april a.s. naar de
finale van de Manmeer-Cup in
Heerenveen rijdt. Dat is typisch
zo’n activiteit die in het algemeen
belang van de club is. Het draagt
bij aan gezelligheid en
saamhorigheid.

Voorzitter Club van 100 Frans van
de Ven: “De afgelopen jaren heeft
de Club van 100 heel veel grote
en kleine bedragen beschikbaar
gesteld. Bedragen voor
trainingsstages, jeugdkampen,
toernooien, feestelijke
activiteiten, clubkleding,
badjassen, de bouw van de
mooie jurytafel en
veiligheidsmaterialen voor het
zwembad.” Maar dat is nog
niet alles.

Nieuwe bestuursleden
Frans “We vragen geen
tegenprestaties. Wel is het zo dat
we kijken naar het algemeen
belang van de vereniging of naar
het belang voor bepaalde
geledingen binnen de vereniging.
Het is dus belangrijk dat er in het
bestuur mensen zitten namens de
club.” De Club van 100 is dan ook
naarstig opzoek naar leden of
ouders/verzorgers die zitting
willen nemen in het
bestuur van de Club
van 100.

Aanmelden kan bij:
fransvandeven@cocktail.nl.
Mocht je vragen hebben, mail
dan gerust naar Frans.

Supporters bus
Recentelijk heeft de Club van
100 een toezegging gedaan voor
een bijdrage aan de supporters

De UZSC Poppenkast
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Agenda
Trainingsrooster (aangepast): klik hier
Rooster jurytafel (aangepast): klik hier
Competitierooster: klik hier
06-03-2016
30-03-2016
02-04-2016
30-04-2016
28-05-2016

Dames 1 KNZB-Beker Hofbad Den Haag (aanvang 14:00 uur)
Heren Nederland – Roemenië (aanvang 20:30 uur)
What happens inVegas (feest) Clubhuis UZSC (aanvang 17:00 uur)
Dames 2 Manmeer-Cup Sportfondsenbad Heerenveen (aanvang 16:00 uur; leden gratis)
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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