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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!

Herhaalde oproep: 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.
Conceptagenda
•
Opening voorzitter
•
Verslag vorige ALV
•
Benoemingen bestuursleden
•
BenoemingCommunicatie Commissie
•
Mondeling verslag commissies
•
Eindafrekening seizoen 2017/2018 + herziene begroting 2018/2019
•
Verslag kascontrole commissie + benoemen nieuwe kascommissie
•
Oproep vrijwilligers ledenadministratie + financiële administratie
•
AVG en clubbeleid
•
Speerpunten 2019
•
Voorstellen/ingezonden stukken leden
•
W.v.t.t.k.
De Algemene Leden Vergadering begint om 20:00 uur. Het verslag zal later
beschikbaar worden gesteld.

De waterpolojeugd heeft de toekomst!
Met één F-team en drie E-teams bouwt UZSC aan de toekomst. De jongste teams
van UZSC doen veel samen om veel plezier te hebben en daarnaast het best
haalbare te bereiken. Sinds dit seizoen zijn er maar liefst en één F-team en drie Eteams. Aan het begin van dit seizoen bleek dat UZSC net iets te veel kinderen
heeft voor twee E-teams en net iets te weinig voor drie E-teams. Met enig
gepuzzel zijn uiteindelijk drie teams samengesteld, opgedeeld in een team met de
meest ervaren spelers, de EG1, daarnaast een team dat lekker poloot, maar net
iets minder ervaren is, de EG2 en tot slot de kweekvijver voor talent: de EG3 met
spelers die nog weinig ervaring hebben en doorgaans zijn dat ook de eerstejaars
E-spelers. Het F-team bestaat uit de jongste kinderen die net hun zwemdiploma’s
hebben behaald.
Omdat de teams klein zijn, is uitwisseling en samenwerking noodzakelijk. Wim van
Evert, trainer van EG2 licht toe: “Het EG1-team is eigenlijk te klein, daarom spelen
bij wedstrijden regelmatig spelers van EG2 met het eerste team mee. Een speler
van EG2 mag maximaal vijf keer per seizoen met het eerste team meedoen.
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Vandaar dat wij goed bijhouden wie wanneer meespeelt. Vanaf januari – als de Fspelers iets meer ervaring hebben – zullen er ook nu en dan F-spelertjes met EG3
mee gaan spelen.”
Trainen gebeurt gezamenlijk. Alle pupillen zwemmen dinsdag- en vrijdagavond.
Dinsdag ligt de focus op zwemtechniek, vrijdag op waterpolo. Zeker op vrijdag
spelen de teams regelmatig tegen elkaar. Sinds twee weken worden op dinsdag op
initiatief van Mike van den Brink, coördinator voor het coachen van de jeugdteams,
alle kinderen bij elkaar gezet. Een deel van de kinderen krijgt dan een heel uur
zwemtraining van Vanshj Seth, het andere deel krijgt deels zwemtraining, deels
waterpolotraining van Wim, Mike, René Groen en Tycho Huijsen.
En hoe ervaren de kinderen het zelf? Roos Veldhuis van EG2: “Wij trainen best
vaak samen met EG1, en soms ook met EG3 en de F-jes. Ik ken al heel veel
kinderen van de andere teams. Met Pasen was er een paashaas die ballen in het
water gooide, dat was een leuk spelletje”. Ook Paz van den Noort van EG1 is
enthousiast: “Laatst speelden we een oefenwedstrijd tegen EG2. En het kamp in
Stiennen Flier was ook heel erg leuk!”. Wat opvalt is hoe snel de kinderen
integreren. Al na enkele maanden nodigen de kinderen elkaar uit op
verjaardagsfeestjes. Wim van Evert: “Er zijn leuke vriendschappen ontstaan
tijdens de trainingen. Mijn dochter Ghitte (EG2) heeft al meerdere
waterpolovriendinnen uit andere teams”.

E-jeugd kijkt terug op geslaagde
herfstvakantie-training

Onder leiding van Meike heeft de e-jeugd een extra leuke herfstvakantie training
gedaan. Door middel van wedstrijdjes met punten konden de kinderen eerste
worden. Als prijs mochten ze een prachtig shirt van het Nederlandse
Team uitzoeken!
Meike bedankt voor de organisatie!

Kom jij ook naar Waterpoloschool
Midden!

De Waterpoloschool is er voor alle jeugd die beter willen worden met waterpolo.
Je traint op je eigen niveau met kinderen van andere verenigingen. De
trainingen zijn verenigingsonafhankelijk en worden gegeven door
gekwalificeerde trainers.
De waterpoloschool is naast je eigen trainingen bij je eigen club. De trainingen
zijn beschikbaar voor de jeugd : <11, <13, <15 en <17 jaar voor zowel jongens
als meisjes. De Regionale Waterpoloschool Midden worden gegeven op
verschillende locaties in de regio. Om deel te nemen aan de waterpoloschool
vragen we motivatie en inzet. Hiervoor is geen selectiebeleid.
Voor meer informatie download de folder.
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UZSC Herfstbock & Pub Quiz
Zaterdag 17 november
Aanvang 18:00 uur/
Quiz begint om 20:30 uur
Teams max 6 personen.
Aanmelden via: activiteiten@uzsc.nl

Agenda

Zaterdag 17 november vanaf 18:00 uur UZSC Herfstbock & Pub Quiz
Maandag 19 november vanaf 20:00 uur Algemene Leden Vergadering 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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