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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!

Vrijwilligers gezocht

Het nieuwe seizoen is weer begonnen en we gaan er samen weer een mooi jaar
van maken. Om dit te doen, zijn er op enkele plekken nog wat extra vrijwilligers
nodig voor:
•

•

•
•

Top Tafel Team zoekt juryleden. Het TTT-team houdt zich bezig met het
bemannen van de jurytafel tijdens wedstrijden van onze selectie, Heren
1&2 en Dames 1&2. Daarnaast ook het jureren van internationale
wedstrijden in De Krommerijn. Het is leuk, want je hebt altijd de beste
plek en bent samen met de scheidsrechters bezig om alles in goede banen
te leiden.
Mediateam zoekt teamleden voor het verzorgen van de livestream: je
zorgt ervoor dat de wedstrijden van de Dames en Heren 1 en andere grote
wedstrijden die in het bad plaatsvinden live worden uitgezonden. Je
bedient een camera, de joystick of doet de muziek. Hiermee promoot je
ook de sport in het algemeen!
Ledenadministratie zoekt mensen met administratieve kennis en
ervaring voor bijhouden ledenbestand en clubfinanciën (eventueel met
meerdere personen).
Sponsorcommissie zoekt mensen die helpen bij het werven van nieuwe
sponsoren en voor het relatiemanagement met huidige sponsoren.

Heb je interesse, mail dan naar vrijwilligers@uzsc.nl of spreek een bestuurslid aan
en wij brengen je met de juiste personen in contact.
Beste mensen van UZSC,
Wij willen onze sponsorclubs de mogelijkheid geven om op een leuke manier
kennis te maken met Bison Bowling. We hebben daarom dit jaar speciaal voor
deze clubs een plekje vrijgehouden in onze bedrijfscompetitie. Dit is een
bowlingcompetitie die eens per maand op woensdag wordt gespeeld met minimaal
3 personen. Telkens speel je tegen een ander bedrijfsteam of sponsorclub. Op die
manier leer je andere bedrijven kennen, waar jullie eventueel later ook sponsoring
van kunnen vragen.
Je speelt eens per maand in de maanden september t/m juni een wedstrijd. Je
schrijft je in voor een heel seizoen. Je mag telkens dezelfde spelers inzetten, maar
wisselen met spelers kan ook. De speeltijd is van 19:30 uur tot 21:00
uur. Normaal gesproken betaal je €43,50 voor dit tijdsbestek, maar met een team
in de bedrijfscompetitie betaal je maar €32,50 per keer.
Wij hebben op dit moment nog plek voor een team van UZSC. Als jullie mee willen
doen, vul dan bijgevoegd formulier in en dan ontvangen jullie alle speeldata en
gedetailleerde informatie. Belangstelling? Stuur even een mailtje naar het bestuur
en dan ontvang je het inschrijfformulier: bestuur@uzsc.nl.
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Kom naar de Algemene Leden
Vergadering

Op maandag 19 november a.s. is er een Algemene Leden Vergadering. Tijdens
deze vergadering praten we je bij over ontwikkelingen binnen de club, doen de
verschillende commissies verslag en worden nieuwe bestuursleden door de leden
benoemd. Leon Doorduyn is voorgedragen als voorzitter en Mats Arkestijn als lid.
Zij volgen respectievelijk Maurits Depla en Jan-Willem ter Avest op.
Daarnaast willen we graag met jullie in gesprek over zaken die jullie zelf ter sprake
willen brengen. Onderwerpen kun je mailen naar bestuur@uzsc.nl. De begroting,
de financiën van de club en de contributies komen op een aparte Algemene Leden
Vergadering in het voorjaar aan bod.
De Algemene Leden Vergadering begint om 20:00 uur. Het verslag zal later
beschikbaar worden gesteld.

Opfriscursus bardienst
Het clubhuis vervult een belangrijke functie voor UZSC. Het clubhuis is er om na
een training of wedstrijd gezellig samen te komen, voor alle leden, gastspelers,
ouders en andere bezoekers. Bovendien is het clubhuis onderdeel van de hechte
relatie met de Stichting die onze prachtige zwembad beheert. Een relatie waar
UZSC van profiteert in de vorm van een mooi clubhuis en ruime
trainingsmogelijkheden. Er zijn maar weinig verenigingen in Nederland die op
zo’n geweldige basis kunnen terugvallen. Alle teams, alle leden, moeten een
bijdrage leveren om dit in stand te houden.
Helaas gaat er tijdens de bardiensten nog wel eens iets mis. Vooral bij het
afsluiten van het zwembad en het clubhuis. Daarom zal Gert Olthof alle teams
een korte opfriscursus geven en ze meenemen op een rondje door het zwembad.
Ook wordt er kort stilgestaan bij het tappen, bijvullen, het bedienen van de
keukenapparatuur en het opruimen. De opfriscursus duurt 20-30 minuten. De
aanvoerders ontvangen een uitnodiging en zullen worden gevraagd een afspraak
met Gert te maken.

Herhaalde oproep: EHBO-cursus voor
trainers/coaches en leden

Dat EHBO het verschil kan maken, blijkt wel uit de cijfers van de Hartstichting.
Iedere week krijgen 300 Nederlanders een hartstilstand. 10 tot 20% overleeft een
hartstilstand. Reanimeren door omstanders verdubbelt de overlevingskans. Maar
mensen overlijden niet alleen aan een hartstilstand. Iemand die een beroerte heeft
gehad, moet zo snel mogelijk worden geholpen, maar dit geldt ook voor ernstige
bloedingen of ander letsel. Wanneer er iets met je kind gebeurt, wil je ook weten
wat je moet doen. Omdat we als club zelf toezicht moeten houden en het
belangrijk is dat het aanwezige kader adequaat handelt, biedt het bestuur van
UZSC zijn trainers en coaches een EHBO-cursus aan, waar reanimatie en AED
belangrijke onderdelen van zijn. Als vereniging zijn we verantwoordelijk voor het
toezicht. Daarom vragen we iedereen die al een EHBO heeft mee op te letten en
bij een calamiteit te handelen.
De opleidingsdata zijn nog niet bekend. Naar verwachting wordt de cursus ergens
in de komende maanden georganiseerd. Ook andere geïnteresseerde leden zijn
welkom. UZSC betaalt de cursus omdat EHBO het verschil kan maken tussen leven
en dood. Je kunt je aanmelden voor de EHBO-cursus door een email te sturen
naar: jeugdzaken@uzsc.nl
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Gratis inloopspreekuur Fysiofabriek

Bij Fysiofabriek is er voor leden van UZSC iedere dinsdag vanaf 18:30 uur in
Zwembad De Krommerijn een gratis inloopspreekuur. Je kan gewoon binnen
lopen. Om zeker te zijn van een plekje kun je je ook aanmelden via
www.fysiofabriek.nl/inloopspreekuur.
Fysiofabriek is te vinden tegenover ons clubhuis. Op de foto: Fysiofabriek
fysiotherapeut Freek Borlee. Meer informatie over Fysiofabriek vind je hier.

Caps gezocht voor DG2

Wij zijn voor team DG2 op zoek naar capjes die de kinderen tijdens de training
kunnen gebruiken. Heb je caps liggen mail dan even naar Dora Ban:
mdorab@yahoo.com

Agenda

19 november Algemene Leden Vergadering aanvang 20:00 uur

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
He
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