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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!

Start nieuw seizoen met jeugdweekend
31 augustus, 2 en 3 september

Ter voorbereiding en start van het nieuwe seizoen het UZSCjeugdtrainingsweekend. Zet het weekend alvast in je agenda. Het weekend zal net
zoals andere jaren afgewisseld worden met trainingen, groepsactiviteiten,
(ouder)bijeenkomsten, eten en veel gezelligheid. Ook dit jaar mogen we weer
blijven slapen van zaterdag op zondag! De organisatie wordt dit jaar opgepakt
door twee ouders van de C- en B-jeugd (Wilma en Petra). We zoeken nog een
ouder uit de D-, E- of F-jeugd om mee te helpen in de voorbereiding. Graag een
mail naar jeugdwaterpolo@uzsc.nl. Van alle kinderen wordt alle dagen
aanwezigheid verwacht. Overige informatie volgt!

Gezocht voorzitter UZSC

Vind jij het leuk om samen met een klein team van vrijwilligers de ambities van de
club naar een hoger niveau te tillen? Zet jij je graag in voor een beter jeugdbeleid,
behouden en verbeteren van de successen van de selecties en de binding binnen
de club? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe voorzitter!
Wil je meer informatie over de functie kijk dan hier op de website van UZSC.

Verjonging UZSC na vertrek
selectiespelers

UZSC geeft eigen jeugdtalent de ruimte in herenselectie na het vertrek van vier
van zijn heren 1 spelers. Daarnaast versterken Benjamin Hoepelman en Joost van
der Burg de UZSC-gelederen. Joep van den Bersselaar, Yoran Frauenfelder en Loek
Foster hebben bekend gemaakt te stoppen met topwaterpolo en gaan zich richten
op hun maatschappelijke carrières. Jesper Aantjes vertrekt naar ZV De Zaan.
UZSC is momenteel nog op zoek naar een nieuwe trainer/coach, nadat het de
samenwerking met Rob Bijeman niet heeft verlengd. Het bestuur bedankt de vier
vertrekkende spelers en Rob voor hun bijdrage in de afgelopen periode. Benjamin
en Joost worden van harte welkom terug geheten. Verder lezen…

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.
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Berichtgeving aanhouding kaderlid ZVL1886

De KNZB is vorige week door zwem- en waterpoloclub ZVL-1886 op de hoogte
gebracht van een aangifte bij de politie wegens grensoverschrijdend gedrag van
een kaderlid van die vereniging. Volgens berichten in de media was het
betreffende kaderlid ook assistent-jeugdbondscoach bij de KNZB en
technisch coördinator bij WOC Noord-Holland. De persoon in kwestie is
en het voorarrest is inmiddels verlengd. De KNZB is
aangehouden aangehouden
vanzelfsprekend erg geschrokken van deze zaak en staat in nauw
contact met ZVL-1886 en de politie. In verband met het lopende
onderzoek, doet de KNZB verder geen mededelingen over deze zaak.
Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen hebben, neem dan contact op
met de Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB via vcp@knzb.nl of onze eigen
vertrouwenspersoon Ton Dapper: vcp@uzsc.nl.

Geef je op voor de W-Cursus (jurytafel)

Op maandag 17 september, dinsdag 25 september en woensdag 3 oktober
wordt er weer een W-cursus georganiseerd. De cursus begint om 19:30 uur en
duurt tot ongeveer 22:00 uur. De cursus beslaat twee avonden en het examen is
op de derde avond.
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de waterpolo-spelregels, de rol
van de W-functionaris en de scheidsrechtersignalen. Ook wordt de werking van
de klok, het scorebord en de tablet gedemonstreerd. Alle leden van 16-jaar en
ouder moeten over een W-licentie beschikken. Ouders van jeugdspelers wordt
eveneens gevraagd een W-licentie te halen. Bij iedere wedstrijd zijn er namelijk
drie W-functionarissen nodig en zonder jurytafel is er geen wedstrijd.
Aanmelden voor de cursus kan via: communicatie@uzsc.nl. Bij je aanmelding
moet je de volgende info meesturen i.v.m. je aanmelding bij de KNZB:
•
•
•
•
•
•

Naam;
adres;
geboortedatum;
06-nummer;
Emailadres;
pasfoto (hoge resolutie en jpg-formaat).

Wil je meer weten over de spelregels, instructies jurytafel en scorebord? Kijk
dan hier op de website van UZSC.

Communicatiekracht gezocht

Het bestuur zoekt met ingang van het komend seizoen ook nog een bestuurslid
dat verantwoordelijk is voor o.a. de communicatie, waaronder de nieuwsbrief, de
website en andere communicatiekanalen. Wil je daar meer over weten neem dan
even contact op met Jan-Willem ter Avest.
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Agenda

31 aug, 2 en 3 sep jeugdweekend UZSC
17 en 25 september W-cursus en op 3 oktober examen W-licentie

Klaus Schmitt & Partners: hoofdsponsor
van UZSC

Klaus Schmitt & Partners is hoofdsponsor van UZSC. Met zijn financiële bijdrage
helpt het bedrijf de club bij het invullen van het jeugd- en topsportbeleid. Sinds
haar start in 1994 heeft Klaus Schmitt & Partners zich ontwikkeld tot een
vertrouwde gesprekspartner op het gebied van executive search. Het bureau
richt zich op werving, selectie en benoeming van toezichthouders, bestuur,
directie en management in de Nederlandse gezondheidszorg en aanpalende
terreinen. Meer informatie vind je op de website van Klaus Schmitt & Partners.

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