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Alle informatie kunt u ook vinden op onze website: www.tilburgsewatervrienden.nl 

 

Dit is de nieuwsbrief april 2012 van zwem-
vereniging  Tilburgse Watervrienden. Hierin vindt 
u allerlei actuele informatie van de Tilburgse 

Watervrienden. Deze informatie vindt u ook op 

onze website. 

 

Diplomazwemmen (omkleedtijden) 
Datum: vrijdag 13 april 2012 

Locatie: zwembad Reeshof 

Diploma B 17.55 uur 

Diploma C 18.15 uur 

Datum: zaterdag 14 april 2012 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 12.55 uur 

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 13.15 uur 

Survival 2 13.30 uur 

Datum: zondag 15 april 2012 

Locatie: zwembad Reeshof 

Survival 1 en 3 10.50 uur 

Deze informatie staat ook op de website. 

 

Zwemles tijdens diplomazwemmen. 
Tijdens het diplomazwemmen op bovengenoemde 
data gaan alle normale zwemlessen gewoon door. 

 

Oefenen met kleren voor de 
diploma’s A, B en C (Zwem-ABC): 
 ondiepe bad diepe bad 

vrijdag 6 april 6 + 20 april 

 4 mei 4 + 18 mei 

 1 juni 1 + 15 juni 

zaterdag 7 april 7 + 21 april 

 5 mei 5 + 19 mei  

 2 juni 2 + 16 juni 

zondag 1 april 22 april 

 6 mei 6 + 20 mei 

 3 juni 3 + 17 juni 

Deze data staan ook op de website. 

 

Algemene Leden Vergadering 2012  
Op maandag 16 april 2012 is de algemene 

ledenvergadering van zwemvereniging Tilburgse 

Watervrienden. De uitnodiging vindt u op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief. Alle leden en 

ouders van jeugdleden zijn van harte 
welkom. 

 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

april 2012 

zondag 8 april geen zwemles 

vrijdag 13 april diplomazwemmen 

zaterdag 14 april diplomazwemmen 

zondag 15 april diplomazwemmen 

zondag 15 april Show synchroon 

maandag 16 april Alg. Leden Verg. 

mei 2012 

vrijdag 25 mei geen zwemles 

zaterdag 26 mei geen zwemles 

zondag 27 mei geen zwemles 

dinsdag 29 mei geen zwemles 

woensdag 30 mei geen training 

za 26 mei - ma 28 mei   Pinksterkamp 

juni 2012 

vrijdag 22 juni diplomazwemmen 

zaterdag 23 juni diplomazwemmen 

zondag 24 juni diplomazwemmen 

woensdag 27 juni einde zwemseizoen  

augustus 2012 

vrijdag 24 augustus begin zwemseizoen 

 

Show synchroonzwemmen 
Op zondag 15 april is in zwembad Stappegoor een 

show van de synchroonzwemsters van de 

Tilburgse Watervrienden. De toegang is gratis en 
de tribune is open om 14.45 uur. De show start 

om 15.00 uur. 

 

Vacature controle 
Wij zijn op zoek naar een extra controle 

medewerk(st)er voor de zaterdag(middag) tijdens 

de zwemlessen in het zwembad Stappegoor. Ook 
voor de zondagmorgen in zwembad Reeshof 

zoeken we nog versterking. Wie heeft er zin en 
tijd om, samen met iemand, ons bij de controle te 

komen helpen? Heb je interesse in de functie, kijk 
dan op de website voor meer informatie of neem 

contact met ons op. 

 

Colofon: 
Deze nieuwsbrief is voor alle leden van 

Zwemvereniging Tilburgse Watervrienden. 
Postbus 5, 5000 AA  Tilburg 

telefoon 06 - 53776424  (na 18.00 uur) 

www.tilburgsewatervrienden.nl
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Uitnodiging Algemene ledenvergadering 2012 
 
Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene  
ledenvergadering 2012, welke gehouden zal worden op: 
 
 
Datum:  Maandag 16 april 2012 
 
Plaats: Wijkcentrum Heijhoef 
 Kerkenbospad 1 
 5043 RX Tilburg  
 
Tijd: 20.00 uur 
 
 
 
 
AGENDA: 
 
01: Opening vergadering. 
02: Mededelingen voorzitter. 
03: Ingekomen stukken. 
04: Vaststellen agenda. 
05: Vaststellen van de notulen vorige algemene ledenvergadering. 
06: Jaarverslag van het bestuur en commissies. 
07: Bestuursbeleid. 
08: Huldiging jubilarissen. 

Pauze 
09: Verslag penningmeester. 
10: Verslag kascontrole. 
11: Vaststelling Contributie 
12: Vaststelling van de begroting 
13: Benoeming bestuursleden. 
14: Benoeming kascontrolecommissie. 
15: Voorstellen. 
16: Rondvraag. 
17: Sluiting. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur. 
 
 
Het verslag van de algemene ledenvergadering 2011 kunt u vinden op www.tilburgsewatervrienden.nl. 
U kunt het verslag  ook opvragen via de controle aan het zwembad. 


