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Redactioneel

In deze nieuwsbrief berichten 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. Dus kom maar op met je
bijdragen!

ALV stemt in met contributieverhoging
jeugd

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 mei jl. heeft een meerderheid
ingestemd met een contributieverhoging voor de UZSC-jeugd met ingang van het
seizoen 2018/2019. UZSC heeft eerder de ambitie uitgesproken te willen
investeren in de jeugd. Daar is geld voor nodig. In vergelijking met andere clubs in
de regio heeft UZSC een lage contributie met veel en over de jaren verbeterde
trainingsfaciliteiten. Dit is de laatste jaren niet gepaard gegaan met
contributieverhogingen. Daarom heeft het bestuur in nauw overleg met de
Jeugdcommissie besloten de ALV een voorstel tot contributieverhoging voor te
leggen. De ALV heeft ingestemd met de verhoging onder voorwaarde dat deze
extra middelen verdere investering in de jeugdopleiding mogelijk maken. Het geld
wordt onder andere gebruikt om de opleiding van de jeugd verder te
professionaliseren. De ouders en verzorgers van de jeugd ontvangen een dezer
dagen een brief met daarin de nieuwe tarieven.

Maurits stopt als voorzitter en Jan-Willem
als bestuurslid

Tijdens de Begrotings-ALV heeft Maurits Depla (links op foto in gesprek met trainer
Gerrit-Jan Schothans en vicevoorzitter Philippe Salomé) bekend gemaakt zijn
voorzitterschap neer te leggen. Hij is tot dit besluit gekomen omdat hij het deze
functie niet kan combineren met zijn nieuwe baan. Hij betreurt dit. “Ik heb bij mijn
start als voorzitter gezegd: ik wil dit twee jaar doen. In die tijd wil ik het stokje
overgeven aan de nieuwe generatie. We hebben de afgelopen twee seizoenen
stappen gezet om de organisatie van UZSC te versterken. Maaike en Joeri zitten
nu in het bestuur. En ook de vernieuwing van de waterpolocommissie, de vorming
van de activiteitencommissie en een actieve topsportcommissie helpen de club
verder. Maar de klus is zeker nog niet klaar. Ik vind het dan ook vervelend dat ik
tóch moet stoppen.” Het bestuur is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Philippe
blijft voorlopig aan als vicevoorzitter, maar ambieert niet het voorzitterschap op
zich te nemen.
Ook Jan-Willem ter Avest (rechts op foto in gesprek met Willem Wouter Gerritse
voor UZSCtv) heeft te kennen gegeven zich niet beschikbaar te stellen voor een
nieuwe termijn als bestuurslid. Hij heeft vier jaar in het bestuur van UZSC
gezeten. Binnen het bestuur is hij verantwoordelijk voor communicatie, sponsoring
en evenementen. Naast bestuurlijke verantwoordelijkheid heeft hij sinds de
plannen voor de nieuwbouw en het tijdelijke bad ook veel uitvoerende taken op
zich genomen. We willen hem daarvoor bedanken.
Het bestuur roept leden en ouders van jeugdleden op om zich te kandideren voor
een bestuursfunctie of geschikte kandidaten aan te dragen. Het bestuur is altijd
beschikbaar om met potentiële kandidaten in gesprek te gaan over de inhoud van
de functie.
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Finale landskampioenschap!

Het was een loodzware wedstrijd tegen in het kleine bad van De Zijl Zwemsport.
Uiteindelijk lukte het Loek Foster met nog maar 1 minuut en 25 seconden op de
klok het voor UZSC beslissende doelpunt te scoren. Op naar de finale tegen AZC
Alphen. De wedstrijden (Best of 3) worden gespeeld op (exacte tijden volgen nog):
•
•
•

vr 25 mei: 20:00 uur thuis
za 26 mei: 20:00 uur uit in Alphen
zo 27 mei: 18:30 uur thuis (indien nodig)

Op vrijdag spelen bovendien de BM-Jeugd om 18:30 uur en de BJ-Jeugd om
21:30 uur thuis. Op zondag speelt de BJ-Jeugd om 20:00 uur thuis. De BMJeugd speelt die dag om 19:00 uur 'thuis' in KNVB-bad in Zeist of in De
Kwakel. Als een van de andere wedstrijden uitvalt dan verhuist BM-Jeugd terug
naar Zwembad De Krommmerijn naar het vrijgekomen tijdstip.
We roepen alle leden op om te komen en onze mannen en BM en BJ te steunen!
Kijk voor het actuele wedstrijdschema regelmatig op: www.uzsc.nl

Seizoensafsluiting op 10 juni

Op 10 juni aanstaande willen we samen met jullie het seizoen feestelijk
afsluiten. Alle UZSC-ers en hun ouders zijn van harte welkom op het clubhuis
tussen 18:00 uur en 20:00 uur voor een hapje en een drankje. We willen dan al
onze kampioenen én onze vrijwilligers in het zonnetje zetten. En het is een mooi
moment om een gezellige sfeer met elkaar terug te blikken op een mooi
waterpoloseizoen.

Privacy-beleid

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van
privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook
UZSC moet hieraan voldoen. Onze privacy-statement is te vinden op onze
website.

Agenda

01 juni 2018 dak eraf
10 juni 2018 vanaf 18:00 uur seizoensborrel (afsluiting seizoen)
Voor meer informatie kijk op www.uzsc.nl

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