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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: nieuwsbrief@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!

Van de bestuurstafel

Helaas zijn er de afgelopen periode in korte tijd een aantal keer wat zaken
verkeerd gegaan rondom het openen, afsluiten en opruimen van zowel bar als bad.
Het zwembad en clubhuis kunnen wij als UZSC vanuit een bevoorrechte positie
gebruiken. Dat is iets om enorm trots op en blij mee te zijn. UZSC zijn we samen,
dus zullen we ook samen zorg moeten dragen wij hier met trots mee omgaan. Hier
hoort de verantwoordelijkheid bij dat wij er samen op letten dat er goed wordt
afgesloten, dat wij elkaar aanspreken op het opruimen na gebruik en elkaar helpen
als er vragen zijn.
Wij willen onze bevoorrechte positie in het zwembad en clubhuis niet kwijt en doen
dan ook de oproep om als team hier zorgvuldig mee om te gaan.
De opfriscursus voor bar en bad vinden we dan ook een belangrijk onderdeel. We
willen nogmaals vragen aan de teams om hier tijd voor in te plannen met Gert.
Hier wordt ook stilgestaan bij de reden waarom dit zo zorgvuldig moeten worden
gedaan en wat de mogelijke consequenties zijn. Wij verzoeken alle teams hier op
korte termijn tijd voor te maken.
Tenslotte willen wij graag benadrukken dat met de stichting is afgesproken dat op
reguliere trainingsavonden en wedstrijddagen geldt dat de bar door-de-weeks om
uiterlijk 12:00 uur ‘s avonds wordt afgesloten. Wij vinden dit ook voor de
vrijwilligers een mooie tijd om af te kunnen sluiten. Het team dat achter de
bar staat kan zodoende tussen 23:30 en 23:45 uur de laatste ronde aankondigen
en beginnen met opruimen. In het weekend sluit de bar ook om 24:00 uur.
UZSC zijn wij samen en wij hebben elkaar nodig om dit te kunnen blijven doen!

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.
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World League Waterpolo Mannen
Nederland-Oekraïne

Dit is de eerste wedstrijd van de Nederlandse waterpolo heren in het FINA World
League toernooi. Een prachtige kans om de internationals die voor vele
verschillende Europese (top-)clubs spelen in actie te zien. De mannen van Robin
van Galen en Harry van de Meer zetten de ingezette weg naar de Olympische
Spelen van Tokyo voort in Utrecht. Klik hier voor tickets.

Team CM1-oppasservice om geld in te
zamelen voor trainingsstage in Lloret

Voor onze trainingsstage naar Lloret bieden wij ons aan om een avondje te
komen oppassen met twee CM-meiden voor een all in tarief van maar € 20,-.
Dus mochten ouders een avondje uit willen, voor hun werk weg moeten of
andere verplichtingen hebben, schakel ons in!
We hebben ervaring met oppassen op kids van verschillende leeftijden.
Neem snel contact met ons op als u een oppas zoekt!
Stuur een app, bel of mail naar:
Frederique Westerbroek
Frederique.westerbroek@gmail.com
Tel: 06-46884847
Waterpolo groetjes,
Frederique

Agenda

Dinsdag 23 oktober om 20:00 uur
World League Mannen Nederland-Oekraïne
Zaterdag 17 november vanaf 18:00 uur
UZSC Herfstbock & Pub Quiz
Maandag 19 november vanaf 20:00 uur
Algemene Leden Vergadering UZSC
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Zaterdag 17 november
UZSC Herfstbock & Pub Quiz
Aanvang 18:00 uur / Quiz 20:30 uur
Teams max 6 personen.
Aanmelden via: activiteiten@uzsc.nl

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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