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Seizoen 2012/2013
Dank!
We willen een aantal mensen graag bedanken voor
haar inzet de afgelopen tijd voor de vereniging.
 Robert Groh is gestopt als voorzitter van de
WPC. Bedankt voor je harde inzet en
enthousiasme.
 Eric Schaaphok is gestopt met het trainen
van de jongste jeugd (pupillen onder de 11).
Bedankt voor de inzet.
 Bas Tappel heeft een aantal weken het
verzamelen van de wedstrijdformulieren
overgenomen. Bedankt hiervoor.
 Kees Lazonder heeft weer een mooi
poloboek afgeleverd voor de tweede helft
van het seizoen. Bedankt.

Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning

Ideeën en adviezen zijn altijd welkom!
Op dit moment is er een aantal adviseurs en een
aantal mensen dat projectmatig wil bijstaan als dat
nodig is.
De kern van de commissie wordt nu gevormd door
Tim Mooren, Leon Neve, Wouter Hesterman en
Frans van Griensven ( als bestuurslid).

IWTA

Tijdens het bedanken viel jullie misschien al iets op:
Robert Groh is afgetreden als voorzitter van de WPC.
Sinds enige tijd is Ronald Elfferich al actief als
bestuurslid. Daarnaast zijn, zijn enthousiasme en
betrokkenheid doorslaggevend geweest om hem te
benoemen als nieuwe voorzitter van de WPC.

De eerste gesprekken zijn gevoerd, de plannen zijn
gemaakt. Goed nieuws: dit jaar zal er weer een IWTA
(International Waterpolo Tournament Amsterdam)
georganiseerd worden. Er is een enthousiaste groep
mensen opgestaan om dit te organiseren. Precieze
datum en locatie volgen nog, hierover is de
toernooicommissie nog in onderhandeling.
De toernooicommissie bestaat uit: Karin Groot, Ineke
Nederend, Anne Gosenshuis, Floris Polman, Sanne
Moen, Ilse van Paaschen, Chris Raak, Kasper de
Boer, Ineke Brouwer en Jacintha Koster.
Als er leuke ideeën voor activiteiten zijn tijdens het
IWTA (die eventueel iets opleveren) mail deze dan
alsjeblieft naar tournament@het-y.nl

Sponsorcommissie

W-cursus

In december zijn we met een aantal enthousiaste
poloërs en enkele adviseurs weer begonnen met een
sponsorcommissie. Vanuit de zwemafdeling zal ook
een commissielid aansluiten. Rene Bijl heeft in
principe toegezegd doch richt zich vooralsnog op het
grote kanaalproject komend voorjaar.
Het doel van de sponsorcommissie is via sponsoring
Het Y financieel te ondersteunen t.a.v. extra
evenementen die vanuit de lopende contributie niet
gerealiseerd kunnen worden. Bv. het IWTA toernooi,
de
langebaanwedstrijd,
de
kanaaloversteek,
trainingskampen etc.
De sponsorcommissie zoekt bedrijven die zich qua
visie willen aansluiten bij Het Y en zich ook kunnen
profileren met hun product bij datgene wat wij als
zwemvereniging te bieden hebben. Dat gaat niet
alleen over het verkopen van een bord of een pagina
in het clubblad.
De sponsorcommissie zal daarvoor een strategie en
verenigingsprofiel moeten presenteren. Dat op zich is
al een hele uitdaging om te doen en die dan aan te
bieden bij mogelijke sponsoren.

Website

Voorzitter WPC

Binnenkort gaat de w-official cursus van start. Zoals
is afgesproken, wordt van iedereen die geen W heeft,
verwacht
dat
hij/zij
meedoet
aan
deze
cursus. De cursus duurt 3 avonden waarvan de
laatste avond ook meteen examen wordt afgenomen.
Tijd en data worden op een later tijdstip
doorgegeven. De cursus zal op de woensdagavond
gegeven worden in de Y-kelder.

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website. Jullie
denken misschien: “alweer een nieuwe website?!”
Reden hiervoor is dat er al een tijdje een nieuwe
webmaster is (David C.) en hij beter kan werken met
de nieuwe opzet. De uitstraling van de nieuwe
website wordt hiermee ook weer wat moderner.
Binnenkort kunnen jullie allen genieten van een
nieuwe website met een frisse uitstraling en een
overzichtelijke indeling.
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Kleding jurytafel
De KNZB heeft aangegeven dat het verplicht is voor
de jurytafel om een gelijk tenue te dragen. Het niet
dragen van een gelijk tenue wordt beboet. We zijn
niet op de hoogte hoe streng deze regels
gehandhaafd worden. We willen jullie toch vragen om
tijdens het jureren allen het Y shirt te dragen, zoals
velen van jullie al doen. Mocht je deze niet in je bezit
hebben, leen deze dan even van een teamgenoot. Er
zijn altijd wel mensen in het bad aanwezig met een Y
shirt.

Teamboetes
Teamboetes worden niet langer meer door de club
betaald. Mocht jouw team een teamboete
veroorzaken dan zal deze door de penningmeester
naar de aanvoerder van het desbetreffende team
gestuurd worden. De aanvoerder draagt zorg voor de
verdere betaling van de teamboete.

Scheidsrechters
Dit jaar zijn we druk bezig geweest om het aantal
scheidsrechters van Het Y naar het benodigde aantal
te krijgen. Als doelstelling was er gesteld dat ieder
team een scheidsrechter zou leveren. Deze
doelstelling is niet geheel behaald, mede doordat de
tweede scheidsrechterscursus niet in Amsterdam
georganiseerd werd. We willen jullie er dus alvast
aan herinneren dat het voor volgend jaar wel de
bedoeling is dat ieder team een scheidsrechter levert!
Begin volgend seizoen zal er weer een
scheidsrechterscursus zijn.
****
Eva, Ewout, Hans, Harvey, Kasper,
Nynke en Ronald.
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