4 november 2017

Redactioneel

Dit is de zevende nieuwsbrief van dit seizoen. In deze nieuwsbrief nieuwtjes van de bestuurstafel en uit de club. Mocht je vragen hebben dan kun je altijd bij een van de bestuursleden terecht of een mail sturen. Het E-mailformulier vind je op
www.uzsc.nl. Kopij, foto’s of andere wetenswaardigheden zijn
natuurlijk altijd welkom. Als je iets hebt stuur het dan naar:
nieuws@uzsc.nl. We zoeken nog correspondenten en/of redacteurs die berichten over wat er zoal gebeurt binnen UZSC.

Van de bestuurstafel

Het bestuur vergadert om de twee weken en bespreekt dan allerlei zaken. Afgelopen maandag is het bestuur bij elkaar geweest
om bestuurszaken te bespreken. Het bestuur heeft tijdens deze
vergadering o.a. gesproken over de komende Algemene Ledenvergadering. Het bestuur hoopt van harte dat er veel leden op
maandag 20 november naar het clubhuis komen. Daarnaast is er
gesproken over allerlei andere zaken. Zo moet de leszwemmenafdeling in zwembad De Kwakel per 1 januari 2018 een licentie
krijgen van het Nationaal Platform Zwembaden (NRZ) voor het
afgeven van zwemdiploma’s. De aanvraag is inmiddels in gang
gezet.

Beatrix Fulop stopt met
bestuurszaken

Na 2 jaar in het bestuur van UZSC actief te zijn geweest, met
aandachtsgebied jeugdwaterpolo, stopt Beatrix Fulop met haar
bestuurstaken.
Naast ruim 8 jaar trainer/coach te zijn van enkele teams binnen
de vereniging en daarnaast ook actief in bestuur en de Jeugd
Technische Commissie (JTC) valt het niet meer te combineren.
‘Ik merkte dat de aandacht over verschillende activiteiten en
commissies te veel verdeeld moesten worden en vraagt veel tijd.
Daarbij kreeg ik het gevoel dat niet alles de juiste aandacht
kreeg die ik er graag aan wilde geven. Daarom wil ik dit jaar de
focus leggen op het trainen en coaches van het team van de jongens onder 17 jaar.’
Het bestuur van UZSC vindt het jammer maar respecteert uiteraard de beslissing van Beatrix en bedankt haar voor haar professionele bijdrage in het bestuur van de club.
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Geslaagde W-cursisten

De volgende personen zijn afgelopen donderdag geslaagd voor
hun W-licentie:
Astrid Leistra, Bogyi van Rooijen, Bram van Hulten,
Carla Rijlaarsdam, Engelina Beek-van Velzen, Geert Jan Berger,
Han de Rijk, Hans Koks, Idwer Genee, Iris Gouweleeuw, Jesse
Wezer, Lotte Czerny, Maggy Ovaa, Marcel Coenders, René
Kastrop, Renske Zahradnik, Ron Smit, Ron Kortleve, Siegfried
Sinnema, Tim Andriessen, Astrid Leistra en Tim Stins.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Herhaalde oproep uitnodiging
ALV 20 november 2017

Het bestuur nodigt iedereen uit voor de Algemene Leden Vergadering op 20 november a.s. van 20:00 uur t/m 22:00 uur.
Agenda
• Verslag vorige vergadering
• Jaarrekening en begroting
• Verslag kascontrole commissie + benoemen nieuwe kascommissie
• Vaststelling contributie seizoen 2018/2019
• Benoemingen bestuur (aftreden van Beatrix Fulop)
• Kort verslag uit verschillende commissies (mondeling)
• UZSC 2025
• W.v.t.t.k.
Leden die geïnteresseerd zijn voor een positie die vrij komt in het
bestuur kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur. Het Emailformulier vind je op www.uzsc.nl. Leden ontvangen per email
uitnodiging.

Dinsdag 21 november Dames
Nederland - Hongarije

Op dinsdag 21 november zijn de trainingstijden aangepast i.v.m.
de World League Wedstrijd Nederland - Hongarije in Zwembad de
Krommerijn. Entree voor UZSC-leden is gratis. Alle overige bezoekers betalen 7,50 euro. De wedstrijd begint om 19:45 uur.
Vanwege de wedstrijd is er tussen 18:45 uur tot 21:15 uur geen
training i.v.m. op- en afbouw van het veld. We nodigen alle leden
uit om naar de wedstrijd te komen.
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Clubkledingavond in clubhuis op
21 november a.s.

Speciaal met het oog op de feestdagen wordt er tegelijk met de
interland op dinsdag 21 november een clubkledingavond georganiseerd. We nodigen alle UZSC-leden en fans clubkleding te komen passen. Kleding kan worden aangeschaft en ter plekke worden besteld. Iedereen die een stoere clubbadjas koopt, krijgt
gratis zijn voornaam op de mouw van de badjas geborduurd!

Zwemlessen UZSC in De Kwakel

Bij UZSC beginnen we met zwemles als kinderen vijf jaar oud
zijn. Doel van leszwemmen is jonge kinderen basisvaardigheden
van zwemmen bij te brengen. Na het behalen van diploma A, B,
en C van het Zwem-ABC zijn kinderen vertrouwd met water en
kunnen ze zich over het algemeen goed redden. Onze instructeurs zijn voor het grootste deel gediplomeerd en enthousiast.
Lestijden: woensdag van 18:00 tot 19:30 uur watergewenning.
Zaterdag van 12:15 tot 13:15 uur watergewenning en van 13:15
tot 14:15 groep A,B,C.
Lessen worden gegeven in zwembad De Kwakel (adres: Paranadreef 10, 3563 AX Utrecht).
Voor informatie uitsluitend over de zwemles in De Kwakel kunt u
contact opnemen met Charel de Rijk (030 877 55 40). Vanaf
18:00 uur telefonisch bereikbaar.
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Tijden Euroleague Women poule C
bekend
Vrijdag 1 december 2017
19:00 UZSC (NED) - GZC Donk (NED)
20:30 UVSE Budapest (HUN) - Uralochka (RUS)
Zaterdag 2 december 2017
17:30 UVSE (HUN) - GZC Donk (NED)
19:00 UZSC (NED) - Uralochka (RUS)
Zondag 3 december
12:30 GZC Donk (NED) - Uralochka (RUS)
14:00 UZSC (NED) - UVSE Budapest (HUN)
Op zaterdag is er ook een H2 Manmeer cup wedstrijd gepland vanaf 21:00 uur. Ze spelen tegen AZC.

“Andere ranglijst” van
de UZSC- teams

In dit geval de stand van zaken per 1
november.

Om de prestaties van ALLE teams vergelijkbaar te maken heeft René Schoffelmeer een alternatieve ranglijst gemaakt op basis van de tot en met
oktober per team behaalde
resultaten, waarbij voor deze alternatieve ranglijst het niveau van de verschillende competities minder van belang is.
Om de resultaten vergelijkbaar te maken (er wordt door de verschillende
teams in nogal verschillende speeltijden
gespeeld) heeft hij de ranglijst van de
UZSC teams gemaakt op basis van punten PER GESPEELDE WEDSTRIJD met
een doelsaldo GEMIDDELD PER GESPEELDE WEDSTRIJDMINUUT.
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Meer informatie

Wil je meer weten? Het wedstrijdprogramma, de agenda en het
trainings- en juryrooster inzien?
Ga dan naar onze website: www.uzsc.nl.

Met dank aan onze sponsors
www.sponsorportaal.nl/uzsc/sponsors
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