Nieuwsbrief
Zwem- en waterpolovereniging De Brabantse Dolfijnen
Beste Leden,
Voor u ligt een uitgebreide nieuwsbrief met veel belangrijke informatie. Een nieuwe voorzitter, een
trainer voor de dames, corona en wedstrijdsport, de grote clubactie, Rabo Club Support en besluiten
uit de ALV met berichtgeving over de clubkleding.
Vorige week vrijdagavond 18 september heeft de Algemene Ledenvergadering plaats gevonden. We
zijn blij te kunnen melden dat we weer een nieuwe voorzitter hebben in de persoon van Jeroen
Quinten. Jeroen is voor velen binnen onze vereniging, met name bij de waterpolo, geen onbekende.
Hij is via zijn zoon Casper, al ruim 11 jaar betrokken bij de vereniging. Eerst vooral als toeschouwer
en later ook als vrijwilliger in diverse functies. In 2012 heeft Jeroen het initiatief genomen voor de
sponsorcommissie en is enkele jaren daarin actief geweest. De laatste twee jaar was hij actief als
assistent-coach en assistent-trainer van de B-jeugd. Ook heeft hij vorig jaar samen met Vivan Renders
en Lindsey van Roosmalen de sponsorcommissie nieuw leven ingeblazen. In die hoedanigheid heeft
Jeroen al enkele maanden meegelopen met het bestuur als aspirant bestuurslid, waarna hij heeft
aangegeven de voorzittershamer te willen opnemen om zo het bestuur weer compleet te maken. We
bedanken Robin Vervoort voor de periode dat hij als interim voorzitter deze functie, naast TC
Waterpolo, heeft willen vervullen.

Even voorstellen
Ik ben Jeroen Quinten en 46 jaar geleden geboren in Liempde.
Inmiddels woon ik, samen met mijn vrouw Renate en 2 zonen Casper
en Lucas, al ruim 20 jaar in het mooie Oirschot. In het dagelijks leven
ben ik ondernemer. Ik ben 14 jaar mede-eigenaar geweest van een
makelaarskantoor, waarvan ik in 2018 mijn aandelen heb verkocht.
Daarna ben ik begonnen als makelaar/taxateur met een nieuw kantoor
“Jeroen Quinten Taxaties en Aankoopbegeleiding”.
Van huis uit ben ik een voetballer. Ik heb zelf tot mijn 21 e gevoetbald,
maar was door een blessure genoodzaakt om te stoppen. Uiteindelijk
ben ik scheidsrechter geworden, waarmee ik net aan mijn 14e seizoen
voor de KNVB begonnen ben. Door Casper ben ik in 2009 met de
vereniging, het waterpolo en later wedstrijdzwemmen in aanraking gekomen. Mede door zijn
enthousiasme heb ik me meer in de sport verdiept. Een aantal jaren geleden heb ik de cursus voor de
jurytafel gevolgd, om de vereniging te helpen, maar ook omdat ik wilde weten hoe de regels bij
Waterpolo zijn.
Als bestuurder heb ik al de nodige ervaring. Ik ben bestuurslid (waarvan ook een periode als
voorzitter) van de OVO (Ondernemersvereniging Oirschot) en voorzitter van de COVS Eindhoven
(Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters).
Het besturen van een vereniging is heel anders dan het leiden van een onderneming en toch ook
weer niet. Wel moeten we er ons bewust van zijn dat we met vrijwilligers te maken hebben. Echter
aan de andere kant mag je best wel wat van de leden vragen/eisen. We moeten het tenslotte toch

met zijn alle doen. Ik ga daarbij altijd uit van de beste bedoelingen van de leden. Maar dat geldt ook
voor het bestuur, alles wat je doet, doe je in het belang van de vereniging. Als voorbeeld noem ik de
afgelopen corona periode. Het bestuur (waar ik als aspirant bestuurslid al meedraaide) heeft
geprobeerd het zo goed mogelijk te doen voor iedereen. Vele positieve reacties hebben we
ontvangen, maar ook enkele minder positieve.
Helaas kunnen we het niet altijd voor iedereen goed doen. Wat ik dan jammer vind, is dat we
sommige negatieve reacties via via moeten vernemen. Ik ben voor openheid en transparantie,
waarbij men met vragen en voor antwoorden altijd bij mij terecht kan. Leden mogen best kritisch
zijn, maar dan moet de kritiek wel onderbouwd en gebaseerd zijn op feiten. Soms gaan verhalen een
eigen leven leiden, en pas als ze met ons besproken worden kunnen we een antwoord geven. Ik hoop
dan ook dat de leden zo veel mogelijk positief kritisch zijn. Opbouwende kritiek en goede ideeën zijn
altijd welkom. Doen we naar je mening iets niet goed of kunnen zaken beter, laat het ons dan weten,
dan kunnen we uitleggen waarom beslissingen genomen zijn of verbeteringen aanbrengen. En als je
ergens mee zit of een handje wil helpen, dan staat de spreekwoordelijke deur altijd open. We doen
ons uiterste best voor iedereen, maar we weten ook dat besluiten die voor de meeste leden positief
zijn, soms ook minder positief kunnen uitpakken voor andere leden. Je doet het helaas haast nooit
voor iedereen goed.
We moeten altijd in ons achterhoofd houden dat we te maken hebben met vrijwilligers die het
allemaal met de beste bedoelingen doen!
Hopelijk kunnen we, ondanks de corona, toch beginnen aan de zwem- en waterpolo competities (in
welke vorm dan ook). Ik wens iedereen een spetterend seizoen en tot ziens op het zwembad!

Nieuwe trainer dames
Voor het seizoen 2020-2021 hebben we een nieuwe trainer en coach
voor onze dames selectie. Zijn naam: Frank Idsinga.
Frank heeft ervaring op gedaan bij Njord uit Veldhoven en gaat voor dit
seizoen de uitdaging aan bij onze dames. Hij zal op donderdagavond de
training verzorgen en in het weekend de coaching bij dames 1 op zich
nemen.
Heb je zelf interesse om training te geven? We zijn altijd op zoek naar
vrijwilligers langs de badrand. Bijvoorbeeld bij het minipolo zijn we nog
hard op zoek naar een extra trainer.

Corona en wedstrijdsport
In maart is de waterpolocompetitie abrupt aan een einde gekomen door het coronavirus. Het nieuwe
seizoen 2020-2021 staat op het punt te gaan beginnen. Het eerste weekend van oktober worden de
eerste wedstrijden gespeeld. DBD is hard aan het werk om een passend coronaprotocol op te stellen,
zodat iedereen veilig kan sporten in het ZIB. Momenteel worden vanuit de KNZB online besprekingen

gehouden om de verenigingen hierin te ondersteunen. Zodra deze zijn afgerond, wordt de laatste
hand gelegd aan ons protocol. Hierover dus snel meer!

De Grote Clubactie en Rabo Club Support
Deze week is De Grote Clubactie weer van start gegaan. De boekjes met loten zijn verkrijgbaar in het
zwembad en zijn uitgedeeld bij de trainingen. Hierover hebben de leden al een mail ontvangen.
De Rabo Clubsupport begint op 5 oktober. In de periode van 5 oktober tot 25 oktober is er de
mogelijkheid voor leden van de Rabobank om op onze vereniging te stemmen. Op 16 november
wordt bekend gemaakt wat de opbrengst hiervan is. Lid worden van de Rabobank is gratis als je een
rekening hebt bij de Rabobank. Dit jaar kun je via de Rabobank app stemmen. Wij vragen jullie allen
om op “De Brabantse Dolfijnen” te stemmen en dit ook te vragen aan anderen die je kent.
Wij hopen weer op een mooi resultaat.

Besluiten uit de ledenvergadering
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 18 september 2020 zijn terug te vinden in
de bijlage. Tijdens de ALV zijn een aantal besluiten genomen die alle leden die in wedstrijdverband
zwemmen of waterpoloën aangaan. Hieronder een korte uiteenzetting van de besluiten.
•

Het eerste besluit heeft betrekking op waterpolo. Het is de laatste jaren diverse malen
voorgekomen dat mensen na verstrijken van de termijn van inschrijving van de teams
aangeven niet door te willen gaan. Hierdoor komt de samenstelling van de teams in de
problemen en het brengt voor de vereniging kosten met zich mee. Daarom heeft de ALV er
mee ingestemd dat, indien actieve waterpoloërs niet voor 30 april aangeven te stoppen met
teamsport en later toch aangegeven te stoppen met waterpolo, de contributieverplichting
doorloopt tot 31 december van dat jaar.

•

Het tweede besluit is genomen over de clubkleding (de blauwe polo, rode broek en
waterpolocap). We willen dat de vereniging eenheid uitstraalt. In ISAC hebben we een hele
fijne hoofsponsor. Toch blijken er nog steeds leden rond te lopen in oudere shirts met
andere reclame, bijvoorbeeld Decathlon, wat de sponsor zeer begrijpelijk enorm stoort. Dat
doet ook wat in de uitstraling naar buiten. Wat betreft de blauwe polo en rode broek, deze
worden verplicht gesteld voor iedere wedstrijdsporter (zowel wedstrijdzwemmen als
waterpolo). We kunnen weer nieuwe clubkleding bestellen, deze komen in diverse maten
beschikbaar. Op korte termijn zal ook de mogelijkheid geboden worden om kleding te
passen. De nieuwe polo’s kosten € 24,50 per stuk. Voor wedstrijdzwemmers komen (naast de
katoenen shirts) polyester poloshirts, voor waterpoloërs blijven de katoenen shirts
beschikbaar. Leden die in beide disciplines actief zijn mogen kiezen welk materiaal ze
aanschaffen. Uiteraard mag men ook de shirts die men al heeft blijven gebruiken.
o Het is niet meer toegestaan andere kleding (o.a. Decathlon shirt, rode polo, wit DBD
shirt, blauwe polo zonder reclame ISAC) bij verenigingsactiviteiten te dragen.
o Bij wedstrijden is het verplicht clubkleding te dragen.

Bij waterpolo gaat de verplichting gelden te spelen met clubcaps met DBD logo en Vinca
logo, waarbij de witte caps moeten zijn voorzien van witte oordoppen en de blauwe caps
moeten zijn voorzien van blauwe oordoppen. De kleur van de oordoppen komt voort uit de
reglementen van de KNZB. De huidige witte caps hebben blauwe oordoppen en de blauwe
caps hebben witte oordoppen. Deze kun je eventueel zelf omwisselen of nieuwe op plaatsen
(kosten € 12,-). Een set caps (wit en blauw) kost € 52,-. De caps en oordoppen dienen door
de leden zelf aangeschaft te worden. Per team zal geïnventariseerd worden welke doppen en
caps besteld moeten worden.
o Alle waterpoloërs, zowel jeugd (momenteel B-, C- en D-jeugd) als senioren, spelen
(vanaf het moment dat de nieuwe oordoppen en caps beschikbaar zijn) met DBD
caps.

Bestellen via mail
Voor het bestellen van kleding en caps hebben we een speciaal mailadres in het leven geroepen. Via
clubkleding@debrabantsedolfijnen.nl kan besteld worden. In de bijlage staat ook een bestellijst.
Mocht je al weten welke maten je nodig hebt, kun je de lijst alvast invullen. In eerste instantie gaat
het dan om:
Waterpolobadpak
Waterpolozwembroek
Poloshirt (katoen)
Poloshirt (polyester)
Rode short

€ 55,00
€ 36,00
€ 24,50 (met eigen naam op de borst + € 5,-)
€ 24,50 (met eigen naam op de borst + € 5,-)
€ 20,00

Waterpolocap (ook los te bestellen)
Oordoppen

€ 26,00 per stuk, € 52,00 per set.
€ 6,00 per set voor 1 cap

De waterpoloteams bestellen de caps en oordoppen per team via hun contactpersoon (H1 Robin, H2
Sven, H3 Sven, H4 Marc, Da1 en 2 Lindsey, B-jeugd Erik, C-jeugd Raymond en D-jeugd Martijn).
Later gaan we bekijken of we het aanbod kunnen uitbreiden met bijvoorbeeld tassen, sweatshirts,
badpakken en jammers. Mocht hier behoefte aan zijn, of heb je andere ideeën, laat het dan weten.

Tenslotte
Mocht je naar aanleiding van deze nieuwsbrief of de andere bijlagen nog vragen hebben, schroom
dan niet om contact op te nemen met één van de bestuursleden. Wij zijn er voor jullie!

Met sportieve groet
Het bestuur van Zwem- en Waterpolovereniging DBD

