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Nieuwe
nieuwsbrief
Na jaren van afwezigheid, ontvang je hier de eerste vernieuwde nieuwsbrief. Het streven is
om deze iedere maand uit te brengen.
In deze editie zal de hoofdmoot van de inhoud door het bestuur en de redactie worden
aangeleverd. Wil je zelf iets melden of heb je een mededeling te doen, neem dan contact
op met de redactie! We zorgen er dan voor dat je boodschap in de volgende editie wordt
geplaatst. De redactie behoudt zich wel het recht voor teksten in te korten of te redigeren.
Dit omwille van leesbaarheid en kwaliteit. Schroom dus niet en toon je schrijverstalent!!

Nieuws van het
bestuur
Zoals jullie zien is dit de eerste uitgave van onze zwemclub nieuwsbrief. Als bestuur zijn we
van mening dat het binnen de vereniging allemaal lekker loopt, maar dat we toch kunnen
verbeteren in de communicatie. Een clubblad ziet er misschien mooier uit, maar kost ook
onnodig veel geld. Daarnaast is het maken van zo'n clubblad een tijdintensief proces.
Communicatie in de vorm van deze nieuwsbrief is daarom een voor de hand liggende
keuze. Vanuit deze nieuwsbrief kun je eenvoudiger doorklikken naar pagina's op onze
website of externe sites.
We hopen dat jullie deze nieuwsbrief kunnen waarderen en staan open voor suggesties.

Technische
Commissie
Nieuwe clubrecords !!!
Op zondag 16 oktober jl zijn er weer 2 clubrecords gesneuveld:

Oud Clubrecord:
* Jongens 7 jaar: 25m vrije slag in 0.22.10 door Floris van Mierlo.
Nieuw Clubrecord:
*Jongens 7 jaar: 25m vrije slag in 21.07 door Stef van Mierlo.
Oud Clubrecord:
* Meisjes 9 jaar: 200m vrije slag in 3.23.15 door Myrle Schoones.
Nieuw Clubrecord:
*Meisjes 9 jaar: 200m vrije slag in 3:20.46 door Marie Schuurmans.

Beide van harte gefeliciteerd !!!

Hulp bij zwemwedstrijden
Nu een groot aantal zwemmers is doorgestroomd naar de junioren en jeugd circuits gaan
ook vaak de ouders mee naar andere wedstrijden. Daardoor komen we nu helpende
handen te kort bij de Swimkick en Minioren.
Om de wedstrijden mogelijk te blijven maken hebben we uw hulp hard nodig. Hulp kan op 3
manieren worden geboden.
• U wordt official. Hierbij volgt u op kosten van de zwemvereniging een cursus tot
tijdwaarnemer. Naar een 4 á 5 tal avonden kunt u worden opgesteld bij wedstrijden, terwijl
uw kind zwemt. Het mooie van dit alles is dat u de wedstrijd van wel heel dichtbij mee
maakt en tijdens de opleiding ook nog een aantal regels leert wat er allemaal komt kijken
bij het wedstrijd zwemmen. Tevens krijgt u ook een kijkje achter de schermen, middels een
juryvergadering en wordt u tijdens de wedstrijd vaak voorzien van een hapje en een
drankje.
• U wordt begeleider. Hierbij helpt u de ploegleider en trainers met het zwemklaar maken
van de zwemmers. U zorgt dat ze klaar staan, checkt of ze het brilletje hebben, eventueel
badmuts op hebben, etc. Daarna begeleidt u ze via de trainer naar de voorstart, en
startblokken.
• U wordt vrijwilliger bij thuiswedstrijden. Hierbij helpt u het wedstrijd secretariaat met
het ophalen van de zwembriefjes, zorgt u voor hapjes en drankjes. U kunt ook helpen bij de
voorstart of als omroep(st)er.
Kortom we hebben heel veel helpende handen nodig om de wedstrijd mogelijk te blijven
maken.
Voor de cursus tijdwaarneming zijn we druk bezig om de cursus naar ons bad te halen. Dit
is dus een unieke kans om de vrij eenvoudige cursus dicht bij huis te doorlopen.
Als jullie één of meerdere van bovenstaande taken willen invullen wil ik jullie vragen om op
een email te sturen naar tc@zpkbudel.nl
Als jullie na het bovenstaande nog vragen hebben kunnen jullie je altijd wenden tot Guido
Kauffmann of Edward van Nijmweegen.

Aanstaande wedstrijden
Kinderen/senioren:
13 November 2016 Zwemcompetitie deel 2 (Best)
11 December 2016 Junioren/Jeugd circuit deel 2 (Boxtel)

18 December 2016 Swimkick/Minioren circuit deel 2 (Veldhoven)

Masters:
6 November 2016 Zuidelijke cirkel deel 5 (Roermond)
3 December 2016 Zuidelijke cirkel deel 6 (Eindhoven)

Rijden bij Swimkick / minioren wedstrijden
Een paar jaar geleden is besloten om niet meer gezamenlijk naar wedstrijden te rijden.
Echter zijn we van mening dat door de grote hoeveelheid nieuwe leden dit toch weer op te
pakken. We willen dit voorlopig weer proberen bij de Swimkick/Minioren wedstrijden. Veel
van de ouders van die groep hebben nog geen ervaring met wedstrijden en weten ook nog
niet hoe alles in zijn werk gaat.
Bij de uitnodiging voor deze wedstrijden zullen we ook de details over hoe laat en waar te
verzamelen meesturen.

Activiteiten
Commissie
Speculaasactie 2016
Zoals jullie weten houdt Zwem- en Poloklub Budel ieder jaar de populaire Speculaasactie.
Onze heerlijke speculaas wordt in Budel en omstreken altijd goed verkocht en zorgt ervoor
dat onze clubkas weer goed wordt aangevuld. Hier hebben we echter wel jouw hulp bij
nodig,maar op welke manier jij aan deze actie wilt bijdragen, dat is geheel aan jou!
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om speculaas voor familie, buren en vrienden te
bestellen, middels bijgevoegde intekenlijst. Op deze manier zijn zij er in ieder geval van
verzekerd straks als een van de eersten van onze speculaas te kunnen genieten.
Daarnaast bestaat er natuurlijk ook weer de optie om deel te nemen aan de
gezamenlijke verkoopactie op zaterdag 19 november. Die dag zullen we om 12:30 uur bij
de Zuiderpoort verzamelen. Als iedereen aanwezig is, geven we een korte uitleg en maken
we de groepjes bekend, om vervolgens zoveel mogelijk speculaas aan de man te brengen.
Rond 17:00 uur keren we terug naar de Zuiderpoort.
Waar je voorkeur ook naar uitgaat, we hopen dat jij ons wilt helpen zoveel mogelijk

speculaas te verkopen. Geef je daarom snel op! Dit kan door uiterlijk zaterdag 5
november onderstaand strookje en/of bijgevoegde intekenlijst ingevuld in te leveren bij
jouw trainer of door een e-mail te sturen naar ac@zpkbudel.nl .
Mocht je vader of moeder ook graag een handje komen helpen, dan zijn ze van harte
welkom, want begeleiding kunnen we altijd goed gebruiken!
Dit kun je ook aangegeven op inschrijfformulier.
Bedankt en hopelijk tot zaterdag 19 november!

Nieuwe leden vanaf
september 2016
Instroom groep:
• Dain Ippel
• Sjors Ducro
• Evi van der Heijden
• Valeriya Nurgaliyeva
• Brent Jungbluth
• Raff van Heck

Startnummers 1:
• Lisa Lukken
• Sanne Lukken

Startnummers 2:
• Diana Nurgaliyeva

Maandag trimgroep (20:00-21:00):
• Tijn van den Eijnde

Donderdag trimgroep (21:00-22:00):
• Tijn van den Eijnde

Maandag oudergroep (18:00-19:00):
• Rudy Duisters

Verjaardagen in
november

(3e) Kyra Meurkens
(5e) René van Bree
(7e) Annie Kopmels-Geboers
(8e) Cindy Duisters
(12e) Edward van Nijmweegen
(13e) Frida van Mierlo
(17e) Ella de Goeij
(20e) Jasper Thielens
(22e) Ilse van Rooij
(22e) Anton Verhees
(23e) Piet Overdevest
(24e) Robert Veraart
(24e) Dave van Rixtel
(25e) Jonie Meurkens
(28e) Amy Van Hest - Vonken
(28e) Kristof Diliën
(30e) Sen Coesemans
(30e) Joyce Raemaekers

Contact
informatie
Bestuur: (bestuur@zpkbudel.nl)
• Voorzitter: Yvan Segers (Voorzitter@zpkbudel.nl)
• Secretaris: Marleen Rabijns (secretaris@zpkbudel.nl)
• Penningmeester: Marleen Rabijns (Penningmeester@zpkbudel.nl)
• Technische Commissie: Edward van Nijmweegen (tc@zpkbudel.nl)
• Ledenadministratie: Hilde Verslegers (Ledenadministratie@zpkbudel.nl)

Technische Commissie: (tc@zpkbudel.nl)
• Voorzitter: Edward van Nijmweegen
• Wedstrijdsecretariaat Jeugd: Guido Kauffmann (wedstrijdsecretariaat@zpkbudel.nl)
• Wedstrijdsecretariaat Masters: Edward van Nijmweegen
(masterssecretariaat@zpkbudel.nl)
• Vrijwilligers: Marleen Rabijns en Edward van Nijmweegen (vacature)

Activiteiten Commissie: (ac@zpkbudel.nl)
• Voorzitter: Carola Hompes
• Lid: Joyce Raedemaekers
• Lid: Thijs van Tongerloo
• Lid: Matthijs

Nieuwsbrief: (nieuwsbrief@zpkbudel.nl)
• Samenstelling en eindredactie: Edward van Nijmweegen

• Vacature(s)

Mededelingen
Ledenadministratie
Alle aanpassingen op uw lidmaatschap graag doorgeven aan
ledenadministratie@zpkbudel.nl of op één van de volgende pagina's:
• Adres wijziging
• Opzeggen
Vrienden die lid willen worden kun je verwijzen naar proefzwemmen of lid worden.

OCZK 2017
Op zaterdag 25 maart 2017 vinden weer de Open Cranendonckse
Zwemkampioenschappen plaats in ons zwembad in Budel. Deze laagdrempelige wedstrijd
gaat inmiddels de 4e editie in. Schijf daarom deze datum op de kalender zodat jullie dit
evenement niet mislopen.

Vacatures
Technische Commissie:
• Officials
• Vrijwilligers coördinatie
• Helpende handen bij wedstrijden

Communicatie:
• Nieuwsbrief redacteur

Activiteiten Commissie
• Lid (klik voor meer info)
Wil je een van deze functies invullen of heb je vragen, neem dan contact op met Edward
van Nijmweegen of stuur een mail naar vacatures@zpkbudel.nl

Enkele van onze sponsoren:
Wij zijn onze sponsoren heel dankbaar. Dankzij hun zijn wij in staat om onze activiteiten
mogelijk te maken.
Heeft u zelf een bedrijf en wil u ook onze vereniging steunen klik dan hier voor meer
informatie.

