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Nieuwsbrief bestuur 
 

Het algemeen én het brede 

bestuur vergaderen elke 

dinsdagavond. Vergadering 

bijwonen? Geen probleem. Stuur 

een mailtje naar: 

bestuur@zvl-1886.nl 

 Aankondiging ALV – maandag 2 december 2019 
Maandag 2 december is er een Algemene Leden Vergadering die om 20.00 uur start in 
het clubhuis in het Vijfmei bad. Behalve de begroting voor 2020 staat ook de 
verkiezing van vijf nieuwe bestuursleden op de agenda. Vanaf maandag 18 november 
staan agenda en bijbehorende stukken in de dropbox – de begroting is vanaf dinsdag 
26 november beschikbaar (zie link). 
 

   

ZVL-1886 kledinglijn 
 

 
 

 Uitleveren en bestellen verenigingskleding 
Op 

• dinsdag 19 november 18.30-21.00 uur, kantine Vijf Meibad, en 

• woensdag 20 november 19.00-21.00 uur, De Zijl achter de tribune 
 
worden alle bestellingen van leden uitgeleverd en is er de mogelijkheid om nieuwe 
verenigingskleding te bestellen (en direct te betalen). Als je zelf niet kunt afhalen is 
het raadzaam te regelen dat een iemand anders voor je de bestelling komt ophalen of 
plaatsen. Vanaf 1 januari is het verplicht om tijdens wedstrijden de nieuwe 
verengingskleding te dragen en wij kijken uit naar het moment waarop iedereen na de 
fusie in dezelfde verenigingskleding loopt. 

   

 
Spieren voor Spieren doet 
onderzoek naar en biedt 
ondersteuning aan genezing van 
spierziekten bij kinderen en 
verzorgt daarnaast individuele 
bijdragen voor (sport) 
hulpmiddelen voor jonge 
kinderen met een spierziekte 

 

 Partnerschap ZVL-1886 en Spieren voor Spieren 
ZVL-1886 heeft zich vanaf 1 september voor drie seizoenen als partner verbonden aan 
Spieren voor Spieren. Spieren voor Spieren is een charitatieve instelling die zich inzet 
voor het werven van fondsen en aandacht voor kinderen met een spierziekte.  
 
Ons doel 
Het doel is om jaarlijks 10.000 Euro aan donaties voor Spieren voor Spieren te 
mobiliseren en tegelijk diverse kind-ambassadeurs aangesloten bij Spieren voor 
Spieren als toeschouwer en/of als sporter te betrekken bij ZVL-1886 evenementen.  
 
Spieren voor Spieren commissie 
Er is een commissie gevormd die gaat helpen met het organiseren van sponsoracties 
vanuit ZVL-1886 en om kinderen met een spierziekte bij ZVL-1886 te betrekken. 
Bijvoorbeeld door hen mee te nemen naar door onze vereniging georganiseerde 
evenementen of misschien wel onder begeleiding mee te laten meedoen. Deze 
commissie bestaat uit Jordy van der Drift, Sterre Spijker, Ingrid Peters, Miranda Geurts 
en Iefke van Belkum en wordt bijgestaan door Richard Terpstra en Bregje van Scholl 
voor gebruik van internet en sociale media. Er is door hen ook al een speciale 
webpagina aangemaakt die binnenkort ook via onze website toegankelijk is: 
https://zvl-1886.sportenvoorspieren.nl/ 

   

mailto:bestuur@zvl-1886.nl
https://www.dropbox.com/sh/ht27fo3w59oay0z/AAAhcxXIEIIycu8HCCTPgsg3a?dl=0
about:blank
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 ZVL-1886 evenementen staan in het teken van Spieren voor Spieren 
Het komend seizoen zullen we tijdens de onderstaande ZVL-1886 evenementen 
donaties inzamelen voor Spieren voor Spieren en waar mogelijk ook één of meer kind-
ambassadeurs laten meegenieten: 
 

• 27 december 2019 – Albert Spijker Memorial 

• 07 en 08 maart 2020 – Speedo Jaargangwedstrijden 

• 14 maart 2020 – F-Toernooi 

• Ntb – Bekerfinale waterpolo Dames en Heren 

• Ntb – Play-offs waterpolo competitie Dames en Heren 

• 30 en 31 mei 2020 - NK Waterpolo BM    

• 21 juni 2020 – Speedo Swim-in Leiden 

• Augustus 2020 – Triatlon Leiderdorp 
 
Daarnaast kijken we ook nog naar andere ZVL-1886 events en hopen we op spontane 
acties van leden.  

   

 

 Leuke andere fondsen werving events 
De Spieren voor Spieren evenementen bieden een leuke en goede gelegenheid om 
ook op andere manieren fondsen te werven. ZVL-1886 leden kunnen individueel – of 
in teams – deelnemen aan evenementen of acties van Spieren voor Spieren en 
hebben dan een inspanningsverplichting om een minimaal doelbedrag aan donaties te 
realiseren. Te denken valt aan de Dam tot Damloop en Trappenlopen in het PSV 
stadion. Op die manier kun je meedoen aan een leuk event, kun je voor een goed doel 
donaties ophalen en tevens bijdragen aan het bedrag dat ZVL-1886 als vereniging 
opbrengt.  
 
Ben je al enthousiast of wil je meer informatie? Meld je bij spierenvoorspieren@zvl-
1886.nl. 

   

Events 

 
 

 Events 
De belangrijkste twee events de komende twee maanden: 

• Tweede ronde Europa Cup dames in Kirishi / Rusland (weekend 28 november / 
1 december) 

• Albert Spijker Memorial (vrijdag 27 december in zwembad de Zijl) 
 

 
 

De damesselectie is gestart met een crowdfunding-actie om hun Europa Cup avontuur 
te bekostigen en het is geweldig als je hen en de club zou willen steunen. Er is 
hiervoor een betaalverzoek voor “Euro League Dames” gemaakt, waarbij je zelf het 
bedrag kunt aanpassen en met elke bank in Nederland kan betalen. Wil je een bedrag 
storten, volg dan deze link. Namens de gehele damesselectie heel veel dank. 

 

mailto:spierenvoorspieren@zvl-1886.nl
mailto:spierenvoorspieren@zvl-1886.nl
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Qxi6ynjQZosydGxLRx71jvqLJFfAcZt4
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Vacatures 
 

 
 
Zwemlesgevers, vrijwilligers 
tuchtzaken, G-zwemmen, 
jurytafel, tijdwaarnemers 
zwemwedstrijden en 
scheidsrechters gezocht 

 

 Vacatures 
ZVL-1886 is een grote en zeer actieve vereniging. Dat kunnen we zijn dankzij de inzet 
van vele vrijwilligers. En op diverse plekken kunnen we zeker nog enthousiaste 
vrijwilligers gebruiken. Te denken valt aan: 
 

• Lesgevers bij het elementair zwemmen 

• Coordinator superspetters en instructeurs superspetters 

• Een vrijwilliger die wil helpen met de afhandeling van tuchtzaken 

• Vrijwilligers G-zwemmen op maandagavond in het 5 Meibad 

• Penningmeester triathlon Leiderdorp 

• Scheidsrechters en vrijwilligers aan de jurytafel bij waterpolowedstrijden 

• Tijdwaarnemers bij zwemwedstrijden 

• Vrijwilligers die zich willen inzetten t.b.v. Spieren voor Spieren 

• Hulp bij de organisatie van de verschillende evenementen die we organiseren 
 
Interesse of wilt u meer weten: zie de vacature-pagina op onze website, spreek een 
bestuurslid of lid van de zwem-, waterpolo- of triathlon-commissie aan of mail 
info@zvl-1886.nl of bestuur@zvl-1886.nl. 

   

ZVL-1886 is: 
40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers, 150 triatleten, 

40 G-sporters en 150 verenigingsleden 

 

https://www.zvl-1886.nl/vacatures/
mailto:info@zvl-1886.nl
mailto:bestuur@zvl-1886.nl

