Nieuwsbrief april 2021
Zwem- en waterpolovereniging De Brabantse Dolfijnen
Beste leden,
Nog een weekje en dan is het officieel zomervakantie. Voor jullie ligt de nieuwsbrief van De
Brabantse Dolfijnen. We weten dat het weer een hele lap tekst is, maar de informatie is belangrijk
om kennis van te nemen. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de jaarvergadering en kijken we
o.a. vooruit naar de clubkampioenschappen, zomertraining en marathon.
Jaarvergadering en contributieverhoging
Op vrijdag 3 juni hebben we onze jaarvergadering gehouden. Deze keer gelukkig weer onder gewone
omstandigheden en niet op afstand via Teams. Er hebben enkele bestuurswisselingen plaats
gevonden. Renate Quinten heeft afscheid genomen van het bestuur en we hebben haar bedankt
voor de vele jaren die zij in het bestuur heeft gezeten. Gijs Vogels volgt haar op. Tijdens de
jaarvergadering is Nienke Versteegen opgestaan en heeft zich gemeld om in het bestuur plaats te
nemen namens het zwemmen. Nienke gaat samen met Stijn Rombouts de kar trekken met
betrekking tot het wedstrijdzwemmen. Ze hebben een groep enthousiaste zwemmers om zich heen
die ze daarbij gaan helpen. Hier zijn we als bestuur heel blij mee en we wensen Nienke, Stijn en haar
commissie heel veel succes.
Tijdens de jaarvergadering is besloten om de contributie te verhogen. Helaas was dit niet te
voorkomen gezien de gestegen energiekosten die logischerwijs ook door het ZIB deels worden
doorberekend.
In de tweede helft van juli wordt de incasso van de contributie gedaan over het 3e kwartaal. In de ALV
van 3 juni is de contributie voor 2022 vastgesteld (een verhoging van 4%). Over het 2e kwartaal was
nog geïncasseerd op basis van de tarieven van 2021 omdat de contributie 2022 toen nog niet was
vastgesteld. Over het 2e kwartaal is dus te weinig geïncasseerd. Dit verschil wordt nu extra
geïncasseerd in het 3e kwartaal.
Als voorbeeld: voor waterpolo is de contributie voor 2022 vastgesteld op €402. Per kwartaal betekent
dit dat €100,50 geïncasseerd moet worden. Over het 2e kwartaal is €96,75 geïncasseerd (25% van de
contributie over 2021). Het verschil van €3,75 wordt in de incasso over het 3e kwartaal ingehaald. Dus
in plaats van €100,50 wordt voor waterpolo nu €104,25 geïncasseerd. Over het 4e kwartaal zal dan
weer €100,50 geïncasseerd worden.
Clubkampioenschappen
De nieuwe TC Zwemmen heeft meteen gas gegeven. Maandag 18 juli gaan we het zwemseizoen
afsluiten met de clubkampioenschappen. De wedstrijd start om 19.00 uur en duurt tot uiterlijk 20.30
uur.
Dit betekent dat de training van de minioren, wedstrijdgroep en masters komen te vervallen.
De minioren (jongens 2010 en later, meisjes 2011 en later) zwemmen hierbij 25 meter rugcrawl, 25
meter schoolslag en 50 meter vrije slag.
De junioren en senioren zwemmen 50 meter vlinderslag, 50 meter rugcrawl, 50 meter schoolslag en
100 meter vrije slag.

Zomerrooster
Net als vorig jaar kunnen we ook deze zomer blijven doortrainen. Op dinsdagavond van 18.30 tot
21.30 kunnen we beschikken over beide zwembaden. Iedereen heeft inmiddels het schema

ontvangen en de vrijwilligers zijn geregeld. Fijn dat er weer voldoende mensen zijn die zich
belangeloos willen inzetten voor de vereniging. Het schema zit als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Marathon
Ook de activiteitencommissie zit niet stil. Op 10/11 september wordt er een 24-uursmarathon
georganiseerd. Iedereen heeft daar onlangs een mail over ontvangen. De marathon start op zaterdag
10 september om 15:00u en eindigt natuurlijk 24 uur later. we gaan zwemmen voor het goede doel.
Dit goede doel is KIKA. KIKA werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker en zorgt voor
verbetering van de kwaliteit van de behandeling.
Tenslotte
Wij willen iedereen een hele fijne zomervakantie wensen en hopen jullie te zien in het zwembad
tijdens de clubkampioenschappen, zomertrainingen en de marathon.

Met sportieve groet
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging DBD

