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Beste UZSC-lid,
Kom je ook naar de Algemene Ledenvergadering van UZSC, op
maandag 21 november in het clubhuis in Zwembad De Krommmerijn.
We starten om 20:00 uur? Alle UZSC-leden en de ouders/verzorgers
van jeugdleden zijn van harte welkom op de ALV.
ALV, dat klinkt best saai. Maar het is wel een belangrijk moment in de
verenigingsdemocratie. Daar willen we jou graag bij hebben. Op de
ALV gaan we met jullie in gesprek over allerlei plannen en
ontwikkelingen binnen de vereniging, zoals de samenstelling van het
bestuur en de manier waarop het bestuur, samen met andere mensen
in de vereniging de club willen runnen.
Tijdens deze avond zullen we terug- en vooruitblikken. De verschillende
commissies zullen iets vertellen over hun activiteiten en wij zullen iets
vertellen over de manier waarop we nu met een aantal mensen binnen
UZSC werken aan het betrekken van meer leden bij de activiteiten
binnen de club.
Vanzelfsprekend zal het bestuur een toelichting geven op de financiële
situatie van onze vereniging en de begroting voor het komend seizoen.
Daarnaast zal de contributie voor het komende
seizoen worden vastgesteld en willen we jullie
voorstellen de contributie met ingang van het
komend seizoen automatisch te incasseren.
Een beknopt verslag van de vorige ALV is
gepubliceerd op 9 februari 2016 in de Nieuwsbrief.
Deze kun je hier downloaden. Vanzelfsprekend is
het volledige verslag voor de vergadering in te zien.
Als je wilt, kunnen we je het ook vooraf toesturen.
Stuur dan een mailtje aan het bestuur.
Indien je op voorhand al vragen hebt, kun
je die mailen naar het bestuur.
Met vriendelijke groet,
Maurits Depla
Voorzitter UZSC
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Vacatures
Hieronder een overzicht van de recente
vacatures binnen UZSC en in/of rond het
Zwembad De Krommerijn.

UZSCtv Rebooted zoekt nieuwe
medewerkers
Je hebt ons een tijdje moeten missen, maar
UZSCtv staat op het punt weer te
starten. Sterker dan ooit! Met nieuwe, stateof-the-art spullen en bomvol energie.
Tijdens de Euro League van de dames in
december willen we waterpoloënd Nederland
kennis laten maken met waterpolo livestream
2.0 en zullen we opnieuw de standaard zetten!
Maar dat kunnen we niet alleen, we zijn
daarom druk op zoek naar uitbreiding van het
team. Lijkt het je leuk om een bijdrage
leveren aan een grensverleggend platform, en
vooraan te zitten bij alle grote evenementen in
De Krommerijn, neem dan contact met ons
op.
Voor iedereen is plaats, maar in het bijzonder
zijn we op zoek naar mensen met een (of
meer) van de volgende eigenschappen:
 Affiniteit met techniek in het algemeen en
A/V in het bijzonder
 Een creatieve geest
 Talent voor (grafische) vormgeving
 Social media guru
Het Mediateam heeft je nodig, neem vandaag
nog contact met ons op en mail naar
het mediateam!

Balie- en receptiemedewerkers
Stichting Zwembad De Krommerijn zoekt met
spoed enthousiaste, representatieve en
communicatieve balie- en
receptiemedewerkers voor de receptie en
de balie van het zwembad tijdens
openingstijden. Voor deze werkzaamheden
geldt een uurvergoeding.
Toptafelteamleden
Het toptafelteam zoekt stressbestendige,
precieze en enthousiaste juryleden met Wbevoegdheid voor jurydiensten voor WFN
Eredivisiewedstrijden (heren, dames en
jeugd). Kandidaten voor het Toptafelteam
kunnen een mail sturen naar Willeke Eggink.
Vrijwilligers elementair zwemmen
UZSC Elementairzwemmen zoekt enthousiaste
vrijwilligers die op maandag van 18:00 tot
19:00 uur willen helpen bij het geven van
zwemles.
Materiaalbeheerders
UZSC zoekt 2 materiaalmeesters die het
beheer van de wedstrijd- en
trainingsmaterialen (ballen, hulpmiddelen en
technische voorzieningen) en de
waterpolovelden op zich willen nemen.
Ouders voor bardienst
UZSC zoekt ouders die op zondagmiddag
bardienst willen doen.
Enthousiaste gastronoom UZSC Eettafel
Rob Pieterson zoekt een enthousiast persoon
die hem op donderdagmiddag wil helpen bij de
eettafel en ervoor zorgt dat dat UZSC'ers een
gezonde en voedzame maaltijd voorgezet
krijgen.

Ben je geïnteresseerd of heb je
vragen over de functies dan kun je contact
opnemen of een mail sturen naar Gert
Olthof of met de personen die staan
vermeld bij de vacature.
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Geslaagde Dinnershow 2016
De meiden van UZSC dames 1 kunnen
terugkijken op een geslaagde vijfde
editie van de Dinnershow.
Honderd gasten schoven aan in het
clubhuis en kregen een goed verzorgd
diner voorgezet. Deze editie kende de
hoogste opkomst. Florence & the Black
Cats verzorgden een optreden, maar ook
de meiden brachten hun zangkwaliteiten in
het clubhuis in het Krommerijnbad ten
gehore. Met de Dinnershow wil dames 1
een deel van de deelname aan de Euro
League bekostigen.

Trainingsrooster, jurytafelrooster en
bardienstrooster vind je hier.
Wedstrijdrooster vind je hier onder het
tabblad ‘programma’.
Voor een actueel overzicht van al het nieuws
kijk op: www.UZSC.nl
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