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Nieuwskrant
De nieuwskrant wordt verzorgd door
Carin Pronk en Désirée Pont. Heeft u
of uw kind iets leuks voor in de
nieuwskrant, een vraag of een
suggestie. Stuur een mail naar:
nieuwskrant@zvl-1886.nl
Nieuwskrant via de e-mail?
Vanaf dit seizoen wordt de
nieuwskrant via de team whats-app
groepen verzonden.
Let op: Doordat in de verzendlijst
van voorgaande jaren veel oude
emailadressen stonden kunnen we
deze niet meer gebruiken. De lijst
wordt opnieuw samengesteld.
Dus kreeg u hem via de email en wilt
u dit weer. Of kent u iemand die dat
leuk zou vinden. Stuur dan een mail
naar: nieuwskrant@zvl-1886.nl
Nieuwskrant op de website
Deze nieuwskrant is ook altijd terug
te lezen op de website.
https://www.zvl1886.nl/nieuwskrant/

Agenda
20 dec
27 dec
28 dec
21 dec t/m
2 jan
3 jan
4 jan
4 jan
5 jan
28 apr t/m
1 mei 2020

Jeugdkamp
Grote Clubactie
SportGROWtalent
Contributie
Kleding
Standen
Bijlages

C&B feest. Thema: Gala
100x100 ASM
PSV Winter Waterpolo Toernooi
Geen trainingen voor jeugd DG, EG en mini’s
Nieuwjaarskoffie DG
MNC Nieuwjaarstoernooi
Nieuwjaarskoffie Mini/F
Nieuwjaarskoffie EG
Waterpolokamp ZVL-1886

Minitoernooien
26 jan
AZC Alphen aan den Rijn
9 feb
Vivax Oegstgeest (Nog niet helemaal zeker)
14 mrt
ZVL-1886
29 mrt
NZ&PC Noordwijk
31 mei
ZPC Alkemade
Terugblik
Wedstrijd CM2 en CM3
Na de wedstrijd tussen cm2 en cm3 werd het erg gezellig. Vele hadden wat lekkers
gebakken waar de meiden met zijn allen van genoten! Over de uitslag werd niet meer
gesproken. 😘
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Pietentraining mini’s
Zaterdag 23 november was er een pietentraining voor de mini's. Ze mochten allemaal hun schoen zetten in de kantine
en deden daarna mee aan de speciale pietentraining. Alle mini's deden ontzettend goed hun best en hebben allemaal
een pietendiploma gekregen. Daarna was het tijd om te kijken wat ze in hun schoen hadden gekregen. Onder het
genoten van speculaas en taaitaai en een lekker glas limonade of chocomelk werden de pakjes uitgepakt. Alle kinderen
kregen een mooie tas met het ZVL logo erop!! Het was een superleuke ochtend.

Pietentraining voor de......CM .
Ja want deze meiden vinden het net zo leuk als de mini’s en de E-tjes.
Zolang je maar lekker aan het samenwerken bent!
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Pietentraining EG

Ook de kinderen van de EG hadden op zondag een pietentraining. Voor de training mochten zij hun schoen zetten
om na de training te kijken wat er in hun zat. Dankjewel Sinterklaas!
Er werden ook nog sinterklaasliedjes gezongen en gespeeld. Meiden bedankt voor jullie gezellige optreden.
En van het ene feest gaan we naar het volgende feest: KERST!!
De Waterkeet is door Frans en Marieke versiert
in kerstsfeer. Het ziet er heel erg gezellig uit
bedankt!
Zij hebben hiervoor ook heel veel eigen spullen
mee genomen. Waaronder een Kerst-eland die
muziek maakt. Helaas is deze kapot getrokken.
Het kan zijn dat dit per ongeluk is gebeurd. Maar
laat het dan even weten.
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Kerst DG

Vrijdag 13 december hadden de dg kinderen hun kerstdiner.
Het clubhuis was in kerstsfeer en de kerstliedjes stonden aan.
36 Dtje's waren aanwezig om gezellig samen te genieten van hun kerstdiner.
Het was een drukke maar hele gezellige avond met een lopend buffet en een heerlijk toetje en zelf gemaakte
oliebollen.

Dank je wel aan onze sponsors Fam van de Oudewetering en Verzendloods.
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Kerst bij de mini’s.
Na de training op zaterdag 15
december was er een heerlijk
kerstontbijt voor de mini’s. Een
tafel vol kindjes en lekker eten. En
ook 2 jarigen met traktaties.
Kortom: Heel veel gezelligheid.

Kerst bij de EG
Zondagochtend was het kerstontbijt voor de E-teams. Alle
ouders hadden voor heel veel lekkers gezorgd van croissantjes
tot fruitspiesjes en van kerstbrood en pannekoeken tot soep. Het
was super gezellig en de kinderen hebben genoten!! Allemaal
fijne feestdagen en een goed 2020!!
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1e minitoernooi van het seizoen
Het eerste mini toernooi van het seizoen was
weer een feit. We mochten in Sassenheim aan
de bak. 5 wedstrijden mochten ze spelen en ze
hebben ze alle 5 gewonnen!! Het team bestond
uit Tim, Noah, Alexander, Jamil en Luca. Ze
hebben heel goed overgespeeld en alle 5
hebben ze een keer gescoord. Het was een
super leuk Toernooi!!

100x100 ASM
Beste waterpolokids,
Het zijn drukke tijden, dat realiseren we ons terdege, maar ook altijd erg leuk! Sinterklaas is naar Spanje terug en kerst
klopt aan de deur. Op 27-12 staat de 100x100 op het programma, samen zwemmen voor het goede doel! Dit jaar is
het doel Spieren voor spieren! Voor de jongste kinderen (mini en EG leeftijd) is er een oliebollentoernooi op vrijdag
27-12 van 16:00-17:30 uur! Goed om je hiervoor aan te melden, zodat we weten hoeveel teams we kunnen maken!
Dat kan via je coach in de appgroep of door te mailen naar waterpolokids@zvl-1886.nl
We vragen wel een bijdrage van €5,- die natuurlijk in zijn geheel naar Spieren voor Spieren gaat! We gaan er een
feestelijke avond van maken!
15:30 uur Verzamelen, betalen inschrijfgeld in de Waterkeet, naast zwembad de Zijl
15:45 uur Korte uitleg over het programma
15:55 uur Omkleden
16:00 uur Inzwemmen wedstrijdbad van zwembad de Zijl
16:30 uur Start toernooi
17:30 uur Einde toernooi
18:00 uur Verzamelen en samen afsluiten met wat drinken en iets lekkers
En een vriendje of vriendinnetje meenemen mag natuurlijk altijd! Leuk zelfs!!!
Leidse boer wil boeren plaat op eerste plaats in Top 2000
En die Leidse boer is ook o.a. de coach van de DG3.
https://sleutelstad.nl/2019/12/03/leidse-boer-wil-boeren-plaat-op-eersteplaats-in-top-2000/
Helaas kan er niet meer gestemd worden, maar toch leuk om dit stukje te
lezen.

Interview
Wie vindt het leuk om alleen of samen met je vriendje of vriendinnetje iemand van de vereniging te
interviewen? Dit is je kans om alles te weten te komen over je favoriete speler, je trainer of je coach.
Laat het even weten via nieuwskrant@zvl-1886.nl.

Gala 20 december
Vrijdag is het C&B feest in de waterkeet! Thema is gala! Trek je mooiste jurk/pak aan en waag een dansje in de
waterkeet vanaf 20:00 uur. Het feest duurt tot 23:00 uur!! Wij hebben er superveel zin in! 🎄
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Actiepagina dames
Neemt u nog een kijkje bij de actiepagina van de dames: https://www.zvl-1886.nl/dames-1/
Jeugdkamp
We gaan weer op kamp!!!
Van dinsdagochtend 28 april tot en met vrijdagmiddag 1 mei 2020.
Ben je tussen de (6) 7 en 16 jaar, schrijf je dan snel in!
Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee.
Vul voor 10 maart het inschrijfformulier (bijlage 1) in en mail deze naar waterpolokids@zvl-1886.nl
Grote clubactie

Alle lotenverkopers
bedankt!!
Over de winnaars van o.a. het etentje later meer.

SportGROWtalent Specialisatietrainingen kerstvakantie
Geachte heer/mevrouw,
Ze zijn er weer! Terug van even weg geweest: de Specialisatietrainingen voor de waterpolojeugd van Nederland!
In de kerstvakantie organiseren wij 3 verschillende Specialisatietrainingen!
De trainingen worden gegeven door o.a. Johan Aantjes en Arjan Vos.
Training 1: AANVALLEN ALS EEN KAMPIOEN!
Datum: maandag 23 december 2019
Training 2: VERDEDIGEN ALS EEN KAMPIOEN!
Datum: maandag 30 december 2019
Training 3: SCOREN IS TE LEREN!
Datum: donderdag 2 januari 2020
Voor wie
: jongens en meisjes van 10 t/m 17 jaar; keepers + spelers
Tijd
: 11.00 – 14.00 uur (zaal- en watertraining)
Plaats
: KNZB Zwembad (KNVB Sportcentrum), Woudenbergseweg 56-58 te Zeist.
Meer informatie (inschrijfformulier, kosten, etc.) over de trainingen kunt u vinden op onze website:
https://www.sportgrowtalent.nl/kerstvakantie/
Mochten er vragen zijn, dan kunt u mailen naar info@sportgrowtalent.nl .
Met vriendelijke groet,
SportGROWtalent
Karin Molders
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Contributie in 2020
Tijdens de ALV van 2 december 2019 is ingestemd met het contributie voorstel voor 2020. Het gaat daarbij om een
algemene contributie verhoging van Eur 1,- per maand tgv extra kosten voor huur van zwembadwater en algemene
kosten. Een uitzondering is van toepassing voor de triathlon. Voor hen is de contributieverhoging beperkt tot Eur 0,- per
maand. Voor de droogleden van triathlon gaat de contributie van Eur 55 per jaar naar Eur 7,50 per maand.
Daarnaast is besloten om ook bij het waterpolo de zogenaamde competitie kosten door te belasten aan de leden. Bij de
zwem- en triathlon leden gebeurt dat doorgaans per wedstrijd. Bij de waterpolo leden gaat dat per 2020 via een
gestaffelde bijdrage aan de wedstrijdkosten.
De bijdrage competitiekosten zijn per lid zijn volgt:




Selectieteams heren / dames / jeugd:
7,00 / maand
Dit betreft: H1/2, Da1/2, BJ1/2, BM1, CJ1, CM1
Overige bondsteams heren / dames:
3,50 / maand
Dit betreft: H3/4/5, Da 3/4
Regioteams
2,50 / maand
Dit betreft alle overige teams die in de competitie uitkomen

Verder stellen wij voor alle jeugdteams (AJ-EG) verenigingscaps ter beschikking. De huur van deze caps bedraagt 1
Euro/maand. Samenvattend:
maandelijkse contributie
selectieteams
overige bondsteams
regioteams
selectie jeugdteams 12+
andere jeugdteams 12+
jeugdteams t/m 11
recreant

2019 - huidig
€33.50
€33.50
€33.50
€33.50 + eigen cap
€33.50 + eigen cap
€30.00 + eigen cap
€25.00

2020 - nieuw
€41.50
€38.00
€37.00
€42.50 incl. cap huur
€38.00 incl. cap huur
€34.50 incl. cap huur
€25.00

toename
€8.00
€4.50
€3.50
€9.00 incl. cap huur
€4.50 incl. cap huur
€4.50 incl. cap huur
€0.00

Naast deze maandelijkse contributie, is de jaarlijkse bondsbijdrage aan de KNZB: €20 / jaar voor jeugd t/m 11 jaar, en €53
/jaar voor leden vanaf 12 jaar.
Binnenkort verschijnt het overzicht op onze website. Mocht u nog vragen hebben, stuur dan gerust een mail naar vzwaterpolo@zvl-1886.nl.
Kleding
De afgelopen periode is de eerder dit jaar bestelde kleding aan eenieder uitgeleverd. Echter, we hebben van diverse
leden vernomen dat niet iedereen even tevreden is over de geleverde kleding. Bij leden is er de behoefte om feedback
die men heeft over de kleding te kunnen melden.
Via onderstaand formulier kunt u uw feedback kwijt. Graag de vereiste gegevens invullen en wees specifiek over uw
feedback (maat, pasvorm, kleur, materiaal). Tevens heeft u de mogelijkheid om 1 of meerdere foto’s, ter ondersteuning
van uw feedback, mee te sturen.
Al deze feedback worden verzameld en voorgelegd aan onze kledingleverancier. Zodra deze feedback besproken is
worden de leden hierover geïnformeerd.
https://www.zvl-1886.nl/feedbackformulier-kleding/
Deze informatie heeft u ook kunnen vinden in de nieuwsbrief van het bestuur. Als het goed is krijgt u deze via de mail.
Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u deze nieuwsbrieven altijd nalezen op de site: https://www.zvl-1886.nl/nieuwsbriefbestuur/
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Trainingsrooster
https://www.zvl-1886.nl/trainingen/

Standen
Klik op de link van je team en je komt op de KNZB site.
EG teams DG teams C en B
C en B
jongens
Meisjes
EG1
DG1
BJ1
BM1
EG2
DG2
BJ2
BM2
EG3
DG3
BJ3
CM1
EG4
DG4
CJ1
CM2
EG5
CJ2
EG6

Foto’s

Bijlages:
Bijlage 1: Inschrijfbrief jeugdkamp.

Heeft u bezwaar voor het plaatsen van
foto’s in de Nieuwskrant, laat het dan
weten. Als we niets horen gaan we er van
uit dat u geen bezwaar heeft.

ZVL-1886 is:

40 waterpoloteams, 150 wedstrijdzwemmers, 1100 leszwemmers,
150 triatleten,
40 G-sporters en 150 verenigingsleden
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Bijlage 1: Inschrijfbrief jeugdkamp

INSCHRIJFBRIEF jeugdkamp 2020
We gaan weer op kamp!!!
Van dinsdagochtend 28 april tot en met vrijdagmiddag 1 mei 2020.
Ben je tussen de (6)7 en 16 jaar, schrijf je dan snel in!
Ook dit jaar kunnen er weer 50 kinderen mee.
Vul onderstaande gegevens voor 10 maart in en mail deze naar
waterpolokids@zvl-1886.nl
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geb. datum:
Maat shirt:
Jongen/meisje:
Team:
E-mailadres:
Zorgverzekering:
Telefoonnummer moeder:

Polisnummer:
vader:

Bijzonderheden zoals bijv. Medicijn gebruik, allergieën, dieet, slaapwandelen e.d.:

De kosten voor het kamp zijn 130 euro per persoon. Het bedrag moet zijn
overgemaakt voor 8 april naar rekening:
NL 15 RABO 0149314116 t.n.v. ZVL1886
(onder vermelding van: voor-/achternaam van het kind en jeugdkamp)
Helaas kan er na 8 april niet meer kosteloos afgemeld worden!!!
De laatste informatie krijg je ongeveer 2 weken voor de start van het jeugdkamp!
Zijn er vragen over de inhoud van het kamp? Mail gerust naar
waterpolokids@zvl-1886.nl
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