Nieuwsbrief

juli 2021

waterpolo - wedstrijdzwemmen - elementair zwemmen - aquasportief - brevetzwemmen
zwemmen voor mensen met een beperking - recreatief zwemmen

EINDE SEIZOEN 2020 - 2021
Jullie zullen het de afgelopen anderhalf jaar wel vaak gehoord hebben, maar het was een raar jaar, en zo ook
een raar seizoen. We begonnen in september 2020 nog vol goede moed aan een nieuw waterpolo seizoen,
helaas wel nog zonder publiek, maar al na een paar wedstrijden moest deze ook weer
stoppen. De zwemcompetitie heeft helemaal niet kunnen starten, en al snel was het
zwembad weer gesloten en zaten we allemaal weer thuis. Gelukkig hebben we aan
het eind van het seizoen weer langzaam, één voor één, alle uren kunnen opstarten.
Zodat we allemaal weer konden doen wat we het liefste doen: zwemmen.
We gaan nu met zomerstop (per 9 juli), maar hopen na de zomer weer fris aan
een nieuw en sportief zwemseizoen te kunnen beginnen! Een aantal uren zullen
we door laten gaan in de zomervakantie (op sleuteluur basis), lees verder in
deze nieuwsbrief welke uren dat zijn.
Fijne zomer en blijf gezond!
Het bestuur van ZV Haerlem

Wij zoeken een nieuwe secretaris
Voor het bestuur van onze mooie zwemvereniging zijn we op zoek naar een nieuwe
secretaris. Op dit moment wordt deze functie
nog bekleed door Sabina van der Zanden, maar
na 5 jaar wil ze het stokje graag doorgeven.
Als secretaris maak je deel uit van het dagelijks
bestuur van onze zwemvereniging en ben je verantwoordelijk voor de verslaglegging. Binnen het
bestuur zorg je voor het opstellen van de agenda en
notuleren van vergaderingen en ALV. Verder ben je
de contact persoon binnen het bestuur, commissies

en (toekomstige) leden, maar ook voor externe zoals
de KNZB en SRO.
Samen met de rest van het bestuur zorg je er voor
dat iedereen binnen onze zwemvereniging onze
favoriete sport kan beoefenen of gezellig een kopje
kofﬁe/biertje kan doen na de trainingen of wedstrijd.
Wil jij onze club graag ondersteunen als secretaris?
Dan zoeken we jou! Voor meer informatie over
het takenpakket en/of de mogelijkheden stuur een
berichtje naar: info@zvhaerlem.nl
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Zwemmen in de zomerperiode
Op 9 juli begint de zomervakantie en gaan we zoals gebruikelijk met zomerstop. Echter, dit jaar
kunnen we, in tegenstelling tot voorgaande jaren, een aantal uren door laten lopen in de zomerperiode. Zie voor de betreffende trainingen/tijden het schema hier onder.
LET OP: ook in de zomer periode is het verplicht om je vooraf aan te
melden via de supersaas agenda: https://zvhaerlem.nl/aanmelden-training/
Week 28 t/m 31 (12 juli t/m 8 aug)
Ma

Bad 2

17.30 - 19.00

Zwemtraining

Woe

Bad 2

17.30 - 19.00

Zwemtraining

Do

Bad 1

20.00 - 22.00

‘Balletje gooien’ (vrije waterpolo training alle
senioren teams, MB en JA)

Vr

Bad 2

18.00 - 19.30

Zwemtraining + Masterzwemmen

Week 32 (9 t/m 15 aug)
Ma

Din
Woe
Do

Vr

Bad 2

17.30 - 19.00

Zwemtraining

Bad 2

19.00 - 20.30

Waterpolo training dames selectie

Bad 2

20.30 - 22.00

Waterpolo training heren selectie

Bad 2

19.00 - 20.30

Waterpolo training dames selectie

Bad 2

20.30 - 22.00

Waterpolo training heren selectie

Bad 2

17.30 - 19.00

Zwemtraining

Bad 2

19.00 - 20.30

Waterpolo training dames selectie

Bad 2

20.30 - 22.00

Waterpolo training heren selectie

Bad 1

20.00 - 22.00

‘Balletje gooien’ (vrije waterpolo training alle
senioren teams, MB en JA)

Bad 2

18.00 – 19.30

Zwemtraining + Masterzwemmen

Week 33 (16 t/m 22 aug)
Ma

Din
Woe
Do

Bad 2

17.30 - 19.00

Zwemtraining

Bad 2

19.00 - 20.30

Waterpolo training dames selectie

Bad 2

20.30 - 22.00

Waterpolo training heren selectie

Bad 2

19.00 - 20.30

Waterpolo training dames selectie

Bad 2

20.30 - 22.00

Waterpolo training heren selectie

Bad 1

16.30 - 19.30

Zwem ABC

Bad 2

17.30 - 19.00

Zwemtraining

Bad 2

19.00 - 20.30

Waterpolo training dames selectie

Bad 2

20.30 - 22.00

Waterpolo training heren selectie

Bad 1

20.00 - 22.00

‘Balletje gooien’ (vrije waterpolo training alle
senioren teams, MB en JA)

Vr

Bad 2

18.00 - 19.30

Zwemtraining + Masterzwemmen

Za

Bad 2

08:30 - 10:30

Zwem ABC

Bad 1

15:00 - 18:00

Zwem ABC

Vanaf maandag 23 augustus starten alle lessen en trainingen weer volgens
het normale rooster.

ABC zwemmen
zomerperiode
De schoolvakantie gaat op 9 juli
beginnen. Voor het ABC zwemmen
liggen dan ook 5 weken de lessen
stil. We gaan weer van start
op woensdag 18 en zaterdag
21 augustus. Tot dan allemaal!

Clubhuis open op
donderdag avonden
in de zomerperiode
Omdat we in de zomerperiode het
‘balletje gooi’ uur voor de waterpolo
senioren teams, de MB en JA jeugd
door laten lopen, zal op deze avonden
ook het clubhuis tot 00.00 uur open
zijn (met een beperkt assortiment).

Adres
Sportcentrum De Planeet
Planetenlaan 15,
2024 EN Haarlem.
Het clubhuis van ZV Haerlem
Contact persoon Ruud Cloeck
(bar@zvhaerlem.nl)
Piet Voskuilenstraat 11
2024 EZ Haarlem.
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