
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief augustus 2010 

 

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

 

Dit is de nieuwsbrief augustus 2010 van zwem-
vereniging  Tilburgse Watervrienden. Hierin vindt 
u allerlei actuele informatie van de Tilburgse 

Watervrienden. Deze informatie vindt u ook op 

onze website. 

 

Extra nieuwsbrief 
Deze nieuwsbrief ontvangt u samen met de 

factuur van september. Wij willen u in deze 

nieuwsbrief vooral informeren over de wijziging 
van de zwemuren op zaterdag met ingang van het 

nieuwe seizoen 2010/2011.  
Schrijf de gewijzigde zwemuren vast op in uw 

agenda zodat u na de vakantie op tijd op het 
zwembad kunt zijn. De zwemuren van vrijdag, 

zondag, dinsdag en woensdag veranderen niet. 

 

Het nieuwe zwemseizoen start op 
vrijdag 10 september 2010. 
 
Wij wensen u een prettige vakantie !! 
 

Wijziging zwemuren 
Met ingang van seizoen 2010/2011 wijzigen een 
aantal zwemuren op zaterdag. Op uw 

lidmaatschapkaart staat het zwemuur vermeldt. 

 
ZA4 vervalt 

ZA5 13.40-14.20 wordt ZA1 13.30-14.10 
ZA6 14.20-15.00 wordt ZA2 14.10-14.50 

ZA7 15.00-15.40 wordt ZA3 14.50-15.30 
ZA8 15.40-16.20 wordt ZA4 15.30-16.10 

Wedstrijdgroep traint 16.15-17.15 

 

 

Fotoboek op internet 
Op de internetpagina van de Tilburgse 

Watervrienden staat ook een digitaal fotoboek. U 

kunt hier allerlei foto’s vinden. Bijvoorbeeld foto’s 
van het diplomazwemmen, pinksterkamp, 

wedstrijden en allerlei andere activiteiten van de 
Tilburgse Watervrienden . Neem eens een kijkje 

op www.tilburgsewatervrienden.nl/fotoboek.  

 

Wijzigingen 
Vriendelijk verzoek om alle wijzigingen van 
bijvoorbeeld adres, telefoonnummer, enz., tijdig 

aan onze ledenadministratie door te geven. Dit 
kan bij de controle op het zwembad of via de 

website: www.tilburgsewatervrienden.nl/wijziging. 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige en meest actuele agenda 
op onze website ! 
september 2010 
vrijdag  10 september Begin zwemseizoen  

 

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

vrijdag  24 september 2010 

 1 oktober 8 + 22 oktober 

 5 november 5 + 19 oktober 

zaterdag  25 september  

 2 oktober 9 + 23 oktober 

 6 november 6 + 20 november 

zondag  26 september 

 3 oktober  10 + 24 oktober 

 7 november 7 + 21 november 

 

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? Mocht u interesse hebben of meer 
informatie willen, kom dan eens langs of neem 

contact met ons op. 

 

Vacature wedstrijdgroep 
Wij zijn op zoek naar mensen voor de wobw 
(ondersteuning wedstrijdgroep). Kijk voor meer 

informatie over de functie op onze website: 

www.tilburgsewatervrienden.nl/vacature. 

 

Vacature ledenadministratie 
Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de 

ledenadministratie.  Bent u administratief 

aangelegd en handig met de computer? Kijk voor 
meer informatie over de functie op onze website: 

www.tilburgsewatervrienden.nl/vacature. 

 

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 

 


