
Tilburgse Watervrienden 
Nieuwsbrief juni 2016 

 

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

 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van de Tilburgse Watervrienden. De nieuwsbrief wordt 

gebruikt om u van extra informatie te voorzien. Ook belangrijke mededelingen worden 

via deze nieuwsbrief gedeeld. 

 

 

Agenda 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
Diplomazwemmen 

8, 9 & 10 juli mogen een aantal van onze zwemmers weer op voor 
hun diploma. De omkleedtijden van het diplomazwemmen worden 
uiterlijk 25 juni bekend gemaakt via een brief op het bad en op onze 

website www.tilburgsewatervrienden.nl  
 

 
Bestuur 
Sinds april heeft de Tilburgse Watervrienden een nieuw bestuur. Het bestuur bestaat 

uit de volgende leden: 
 Voorzitter     Frank de Laat 

 Secretaris     Gerard Tromp 
 Penningmeester    Laura Jutte 

 Notulist     Marieke Sprengers 
 Commissie Evenementen   John van de Louw 
 Commissie Wedstrijdzwemmen  Brigitte van de Louw 

 Commissie Zwemmen   Linda Vromans 
 Commissie Synchroonzwemmen Ilona Leenhouwers 

en figuurdrijven 
 Commissie Pers & Propaganda  Daan de Beer 

 

 

Juni 2016 

Zondag 5 juni Diplomazwemmen synchroonzwemmen 

Maandag 6 juni Algemene ledenvergadering 

Zondag 26 juni Mini synchrodag in Enschede 

Juli 2016 

Vrijdag 8 juli Diplomazwemmen 

Zaterdag 9 juli Diplomazwemmen 

Zondag 10 juli Diplomazwemmen 

Zondag 10 juli Zuidcompetitie - sprint - Eindhoven 

Dinsdag  19 juli Laatste zwemdag van het seizoen 

Vrijdag 22 juli Synchroonzwemshow  



ZWEMVERENIGING 
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SECRETARIAAT TEL: 06-53776424  POSTBUS 5    5000 AA  TILBURG 
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Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond 
Koninklijk goedgekeurd 31-12-1971 

Ingeschreven bij de KvK te Tilburg onder nummer 40258678 

 

 

Huisregels 
 

 Wij vinden veiligheid en hygiëne erg belangrijk en het dragen van een 

onderbroek onder de zwemkleding is niet hygiënisch.  Graag geen 
onderbroek dragen onder de zwemkleding.  

 
 Onze zwemmers lopen vaak met blote voeten van de kleedkamers naar het 

zwembad. Draag daarom zwembadslofjes over uw schoenen, als u met uw 

kind meeloopt naar het zwembad. Deze slofjes zijn gratis verkrijgbaar bij de 
medewerkers die bij de controle staan. 

 
 Lang haar dient uit praktisch en hygiënisch oogpunt altijd in een staart of 

vlecht te worden gedragen.  

 
 Onze vereniging heeft eigen grote kleedhokken om in om te kleden. Probeer 

zoveel mogelijk gebruik te maken van deze kleedhokken. Gebruikt uw kind toch 
de kleine kleedhokjes, laat dan geen kleding hangen, zodat ook andere 

mensen gebruik kunnen maken van deze kleedhokken. 
 

 De grote kleedhokken zijn openbaar. Als u kleren laat hangen in de grote 

kleedhokken is dit geheel op eigen risico. De vereniging is niet aansprakelijk 
voor diefstal van de kleding. Het gebruik van de lockers is gratis, u heeft 

alleen een € 1 munstuk nodig als borg, dat krijgt u na gebruik weer terug. 
 
 

 
Algemene ledenvergadering 

Op maandag 6 juni is er een speciale algemene ledenvergadering om het 
aangepaste huishoudelijk reglement goed te keuren. Het nieuwe reglement staat nu 
op de site. U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op deze vergadering.  

De vergadering vindt plaats van 20uur tot 22uur in Wijkcentrum Heyhoef, 
Kerkenbospad 1, Tilburg, zaal Havanna. 

 
Tot dan! 

 

http://www.tilburgsewatervrienden.nl/Home/Algemeen/De-vereniging/ALV/Reglement

