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

 

Dit is de nieuwsbrief maart 2013 van zwem-
vereniging  Tilburgse Watervrienden. Deze 

informatie vindt u ook op onze website. 

 

Diplomazwemmen (omkleedtijden) 
Datum: vrijdag 29 maart 2013 

Locatie: zwembad Reeshof 

Snorkelen 1, 2, en 3 18.15 uur 

Datum: zaterdag 30 maart 2013 

Locatie: zwembad Stappegoor 

Diploma A 13.00 uur 

Diploma B 13.45 uur 

Diploma C 13.45 uur 

Zwemvaardigheid 1, 2 en 3 14.30 uur 

 

Zwemles tijdens diplomazwemmen. 
LET OP: Tijdens het diplomazwemmen op 29 en 
30 maart 2013 gaan de zwemlessen niet door. 

 

Pinksterkamp 2013 
Voor de 46ste keer wordt dit jaar weer het 
Pinksterkamp georganiseerd. Dat wil zeggen 3 

dagen Sport & Spel met kinderen en medewerkers 
van de Tilburgse Watervrienden. Het kamp is van 

26 t/m 28 mei voor leden vanaf 6 tot en met 13 

jaar en kost € 30. We gaan op kamp in Kasterlee, 
net over de grens in België. Je kunt je vanaf 5 

april tot en met 13 mei op het zwembad opgeven 
bij de gele TWV vlag. Omdat we 50 jaar bestaan, 

krijgen de eerste 50 kinderen 50% korting! 

 

Maria de Raad 
Op 12 februari 2013 is Maria de Raad overleden. 
Maria is vele jaren medewerkster geweest en 

heeft veel kinderen watergewenning gegeven op 

zondagmorgen. Ook heeft zij jaren bij de controle 
gezeten en ook is ze actief geweest in de 

commissie evenementen. Wij wensen de familie 
veel sterkte toe. 

 

Jubileumfeest een groot succes. 
Op zondag 3 maart was het jubileumfeest van de 
Tilburgse Watervrienden voor alle leden in 

sporthal en zwembad Reeshof. We kunnen 

terugkijken op een zeer geslaagde middag en 
willen bij deze alle leden en medewerkers 

bedanken voor het mogelijk maken van dit 
fantastische feest. 

 

 

Agenda 
Kijk voor de volledige agenda op onze website 

maart 2013 

vrijdag 29 maart diplomazwemmen 

vrijdag 29 maart geen zwemles 

zaterdag 30 maart diplomazwemmen 

zaterdag 30 maart geen zwemles 

zondag 31 maart geen zwemles 

april 2013 

maandag 1 april Paaseieren zoeken 

zondag 7 april Clubkampioenschap 

dinsdag 30 april Geen zwemles 

mei 2013 

vrijdag 17 mei geen zwemles 

za 18 mei - ma 20 mei   Pinksterkamp 

zaterdag 18 mei geen zwemles 

zondag 19 mei geen zwemles 

maandag 20 mei geen zwemles 

dinsdag 21 mei geen zwemles 

woensdag 22 mei geen training 

juni 2013 

vrijdag 14 juni diplomazwemmen 

zaterdag 15 juni diplomazwemmen 

zondag 16 juni diplomazwemmen 

vrijdag 21 juni Synchroon SHOW  

woensdag 26 juni einde zwemseizoen  

augustus 2013 

vrijdag 23 augustus begin zwemseizoen 

 

Algemene Leden Vergadering 2013  
Op maandag 15 april 2013 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. 

 

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 2013 
 
 
Het bestuur van de Tilburgse Watervrienden nodigt u uit tot het bijwonen van de algemene  
ledenvergadering 2013, welke gehouden zal worden op: 
 
 
Datum:  Maandag 15 april 2013 
 
Plaats: Wijkcentrum Heijhoef 
 Kerkenbospad 1 
 5043 RX Tilburg  
 
Zaal: Seoul 
 
Tijd: 20.00 uur 
 
 
 
AGENDA: 
 
01: Opening vergadering. 
02: Mededelingen voorzitter. 
03: Ingekomen stukken. 
04: Vaststellen agenda. 
05: Vaststellen van het verslag van de vorige algemene ledenvergadering. 
06: Jaarverslag van het bestuur en commissies. 
07: Bestuursbeleid. 
08: Huldiging jubilarissen. 
Pauze 
09: 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. 
 
 
De notulen van de ALV 2012 zijn te vinden op de website of op te vragen bij de secretaris. 
U kunt het verslag  ook opvragen via de controle aan het zwembad. 


