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Redactioneel
In deze nieuwsbrief nieuwtjes van de bestuurstafel en uit de club.
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. Tijdens de bestuursvergadering is o.a. gesproken over het
rapport over seksuele intimidatie en misbruik in de sport van de
Commissie De Vries dat op 12 december jl. werd gepresenteerd. De
afgelopen decennia is de aandacht voor seksuele intimidatie en
misbruik toegenomen. Het stilzwijgen is door sporters die ermee te
maken hadden doorbroken. Het bestuur leeft mee met de slachtoffers.
Sport hoort voor iedereen plezierig en veilig te zijn. Daarom vragen we
de commissies en de kaderleden in hun komende overleggen dit
onderwerp te agenderen. In onze gedragscodes en regels op onze
website zijn regels omtrent grensoverschrijdend gedrag en seksuele
intimidatie opgenomen. Vrijwilligers en kaderleden die met jeugd
werken moeten bovendien een Verklaring Omtrent Gedrag hebben
aangevraagd. Mocht je te maken krijgen met grensoverschrijdend
gedrag of seksuele intimidatie of ben je er getuige van, schroom dan
niet om daar melding van te doen bij het bestuur. Wil je dat om wat
voor een reden niet, dan kun je ook naar onze vertrouwenspersoon
Ton Dapper gaan. Hij kan doorverwijzen naar professionele hulp of
indien nodig bemiddelen. Elk incident is er wel één teveel en daarom
zullen we binnenkort hierop terugkomen. Iedereen moet zich binnen
UZSC veilig voelen!
Verder wil het bestuur iedereen wijzen op 2 bijzondere activiteiten:
• 2-daagse waterpoloclinic voor onze jeugd (23/24 december) geleid
door Luuk Gielen. Speciaal voor jeugd uit de regio wordt er op 23
december een clinic georganiseerd.
• Oliebollentoernooi (vanaf 13:00 uur), Nieuwjaarsreceptie (vanaf
17:00 uur), Bekendmaking winnaar Gerlof Oudega-trofee (7 januari)
georganiseerd door de activiteitencommissie.
Tot slot wensen we jullie allemaal een fijne kerst en de beste
wensen voor 2018!
Het bestuur
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Luuk Gielen ‘il Gigante’ verzorgt
waterpoloclinics voor jeugd
Op zaterdag 23 december organiseert UZSC wederom waterpoloclinics
voor jeugdspelers uit de regio en voor de eigen spelers in Zwembad De
Krommerijn. Vorig jaar was dit een groot succes waaraan maar liefst
80 kinderen hebben deelgenomen. De clinics staan onder leiding van
waterpolo-international en oud-UZSC'er Luuk Gielen. Gielen speelt
momenteel voor de Duitse topclub Spandau in Berlijn. Daarvoor
speelde hij bij Partizan in het Servische Belgrado. Zijn Italiaanse
tegenstanders noemen hem 'il Gigante', de reus. Verenigingen uit de
omgeving van Utrecht zijn aangeschreven. De clinic zal plaatsvinden op
zaterdag 23 december, van 17:30 uur tot 18:45 uur, in Zwembad de
Krommerijn te Utrecht.
Voor de jeugdleden van UZSC wordt op 23 en 24 december een 2daags programma georganiseerd. Luuk Gielen zal een aantal
trainingsmethodes en oefeningen demonstreren die niet gangbaar zijn
in Nederland. Trainers van andere verenigingen zijn van harte
uitgenodigd om te komen kijken. Meer informatie vind je op de
website.
Beste UZSC leden,
Met groot genoegen willen wij jullie uitnodigen voor het eerste en
hopelijk niet het laatste oliebollentoernooi. Dit zal plaats vinden op
zondag 7 januari vanaf 13 uur. De opzet is dat de gehele vereniging in
1 grote pot gegooid wordt en dat van daaruit teams gemaakt worden.
Dames, heren, topsport, breedtesport en jeugdteams worden in teams
gemixt. Heb je dus altijd al eens willen kijken of je een speler van D1
of H1 aan de kant kunt zetten, dan is dit je kans!
Graag willen wij de aanvoerders van de heren- en dames teams maar
ook de teammanagers van de jeugdteams vragen om te inventariseren
welke teamleden mee willen doen. We hopen natuurlijk dat iedereen
mee wil doen! Opgeven kan via activiteiten@UZSC.nl
Na het toernooi organiseert het bestuur ook nog de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel. Dus heb je zin om het jaar sportief te beginnen en
daarna gezellig een drankje te drinken, geef je dan op!
Wij hebben er zin in en hopelijk jullie ook!
met vriendelijke groet
Tiemen, Melina, Hiske en Rik
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Automatisch incasso contributie
vertraagd
Eerder is aangekondigd dat de contributie geïnd gaat worden via
automatische incasso. Door technische problemen loopt deze incasso
enige vertraging op. Zodra de problemen zijn opgelost, ontvang je
bericht en wordt het bedrag binnen enkele dagen afgeschreven.
Excuses voor het ongemak!

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