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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!

Komend weekend finale NK BJ1!

Komend weekend speelt UZSC BJ1 de finaleronde. Tegenstander is dan Het Ravijn
BJ1, de nummer twee uit de reguliere competitie. In de competitie wist UZSC
tweemaal te winnen (11-5 en 7-12), maar deze finaleronde begint weer gewoon
met 0-0.
Vrijdagavond 8 juni om 20:30 is de eerste wedstrijd in De Krommerijn. Zaterdag
wordt er gespeeld in Nijverdal. En mocht er een derde wedstrijd nodig zijn, dan
wordt die zondag 10 juni om 18:30 gespeeld in De Krommerijn.
We roepen alle leden op om te komen en BJ te steunen!

ALV keurt begroting goed

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 mei jl. heeft de vergadering
ingestemd met de begroting. De begroting werd toegelicht door penningmeester
Joeri Kreikamp. Er is een begin gemaakt om een meerjarenbegroting te kunnen
maken. De komende periode gaat er met verschillende commissies gesproken
worden om te kijken wat er voor langetermijnplannen zijn en wat voor een
begroting daarbij hoort. Volgend jaar zal er dan een meerjarenbegroting worden
gepresenteerd. De contributie voor de senioren blijft gelijk. Eerder hebben we in
de nieuwbrief bericht dat een meerderheid heeft ingestemd met een
contributieverhoging voor de UZSC-jeugd met ingang van het seizoen 2018/2019.
De ouders/verzorgers zijn inmiddels geïnformeerd.

Mirjam Bosman stopt met administratieve
werkzaamheden voor UZSC
Het precieze aantal jaar dat Mirjam Bosman de administratie van UZSC doet, weet
bijna niemand. Zij is dan ook al vele jaren de spin in het web van UZSC. Voor veel
leden, donateurs en leszwemmers is zij contactpersoon en vraagbaak tegelijk. Zij
kent vrijwel ieder UZSC-lid. Naast de ledenadministratie doet Mirjam de financiële
administratie. Mirjam heeft aangegeven om met ingang van het nieuwe seizoen te
stoppen met haar administratieve werkzaamheden voor UZSC.
Het bestuur respecteert Mirjam’s besluit en bedankt haar namens alle leden voor
de accurate wijze waarop zij al die jaren de administratieve werkzaamheden voor
de UZSC heeft uitgevoerd. Zij heeft daarmee een belangrijke bijdrage geleverd
aan de vereniging. Mirjam blijft deel uitmaken van het Toptafelteam. Ook hoopt
het bestuur haar nog vaak terug te zien in de goal en in het clubhuis in Zwembad
De Krommerijn.
Om de continuïteit te waarborgen, is het bestuur naarstig op zoek naar leden of
ouders/verzorgers die de administratieve taken op zich willen nemen.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het bestuur@UZSC.nl. Enige ervaring
met administratie is vereist. Mirjam heeft zich bereid verklaard haar opvolgers(s)
de komende maanden in te werken.
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Seizoensafsluiting op 10 juni (let op:
nieuwe tijden)

Op 10 juni aanstaande willen we samen met jullie het seizoen feestelijk
afsluiten. Alle UZSC-ers en hun ouders zijn van harte welkom in het clubhuis
tussen 16:30 uur en 20:30 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 het
afgelopen seizoen. UZSC BJ1 speelt komend weekend om het Nederlands
kampioenschap. Mocht er een derde wedstrijd nodig zijn, dan wordt die zondag
10 juni om 18:30 gespeeld in De Krommerijn

DG 2 verdedigingskampioen UZSC

Oh wat een domme tikfout, natuurlijk (zie ranglijst zelf) is dg2 en niet dg1 de
verdedigingskampioen!!!!’
Sorry aan dg1, want die werden ten onrechte in de tekst zo genoemd, maar
helemaal sorry aan de ware verdedigingskampioenen DG2.

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

10 juni 2018 vanaf 16:30 uur tot 20:20 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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