24 augustus 2017

Uit het bestuur van UZSC
Ook voor het bestuur van UZSC is het seizoen weer begonnen. Elke
twee weken komen we bij elkaar op maandag. We willen er vanaf nu
een gewoonte van maken om jullie na elke bestuursvergadering te
informeren. Als je vragen of opmerkingen hebt: laat je horen!

UZSC in 2025
We blikken met trots terug op het sportief zo succesvolle seizoen
2016-2017. En er is meer: een bloeiende jeugdopleiding, een groeiende breedtesportafdeling én badwater voor de club dankzij een gezonde exploitatie van zwembad de Krommerijn. Hier hebben we de
afgelopen tien jaar aan gebouwd. Hoe nu verder? Wat is de ambitie
voor 2025? Welke keuzes maken we met elkaar? En wat vraagt dat
van onze organisatie? Het bestuur stelt die ambities niet eenzijdig
vast. We gaan daarover met jullie in gesprek. En uiteindelijk stelt de
ALV de nieuwe ambities vast.

Europacup in de Krommerijn
De Europa Cup komt naar Utrecht! Op 1- 3 december organiseren
we de eerste ronde van de dames Europa Cup in de Krommerijn. Net
als vorig jaar willen we daar weer een mooi feest van maken. Zet
vast in je agenda! We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen
helpen in de organisatie.
En misschien spelen ook de heren hun eerste ronde Europa Cup
thuis in Utrecht. Dat is nog onzeker. Maar zet vast met potlood in je
agenda: 29 september – 1 oktober Europa Cup Heren in Utrecht (?)
En nog meer topwaterpolo in de Krommerijn het weekend daarvóór:
dan spelen onze dames én heren opnieuw voor de supercup.

Jeugdtrainingsweekend
1 t/m 3/09/2017
In het eerste weekend van september is het bad vol met jeugd. Dan
is het jeugdtrainingsweekend voor de jeugd. Het bestuur is trots en
blij dat met dit steeds terugkerende evenement! We bedanken alle
vrijwilligers die druk zijn met de organisatie en wensen iedereen veel
plezier! Meer informatie? Kijk dan even op de website van UZSC.
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Pasjessysteem
Zwembad de Krommerijn wordt heel intensief gebruikt. Niet alleen
door UZSC, ook door anderen. Dat is nodig om de exploitatie van het
zwembad gezond te houden en de gemeente heeft het zwembad niet
exclusief voor UZSC gebouwd. Om dit allemaal in goede banen te
leiden voeren we, samen met de Stichting (voluit: Stichting Exploitatie Zwembad Krommerijn) stap voor stap een systeem in met toegangspasjes. Alle leden van UZSC krijgen zo’n pasje. Volg de informatie op de website en in de mail!

Trainingsschema online
Het trainingsschema voor het nieuwe seizoen is nu vastgesteld. Het
kostte veel moeite om het badwater te verdelen onder het groeiend
aantal waterpoloërs en onze groeiende ambities. Het is nu gelukt,
het schema gaat in op 1 september. Kijk op de website. Het bestuur
bedankt de WPC voor al het werk dat ze hiervoor verzet hebben. We
hopen dat iedereen na afloop van zijn training het clubhuis bezoekt
en gezellig iets met elkaar drinkt.

Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap van UZSC loopt van 1 september t/m 31 augustus.
Als je van plan bent om te stoppen en je lidmaatschap wilt opzeggen
dan kun je dat tot en met 31 augustus per email doen. Wijzigingen
in je lidmaatschap dien je op tijd aan de ledenadministratie door te
geven. Op de website vind je de procedure bij een overschrijving
naar een andere vereniging en hoe je je lidmaatschap bij UZSC kunt
beëindigen of wijzigen.
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