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        Steenwijk, 14 maart 2016. 
 
 
Beste leden van Steenwijk 34, ZIGNEA, ’t Tolhekke en ZVZ, 

 

In de afgelopen drie maanden heeft het bestuur van de stichting samen met de vier 
participerende verenigingen intensief overleg gehad over het open water zwemmen in  
Scheerwolde. 

De stichting is samen met de besturen van de vier verenigingen (ZIGNEA, ZVZ, ’t 
Tolhekke en Steenwijk 34) tot de conclusie gekomen dat het voor 2016 niet mogelijk 
zal zijn om de wedstrijd te organiseren. 

Er zijn onvoldoende financiële middelen beschikbaar en onvoldoende vrijwilligers om 
alle voorbereidingen in de komende maanden uit te voeren. Verder is door de KNZB 
de wedstrijd niet opgenomen in het klassement voor 2016. Daarmee is het niet 
mogelijk om een goed voorbereide en goed georganiseerde wedstrijd neer te zetten. 

Het stichtingsbestuur en alle vier de verenigingen hebben uitgesproken in de toekomst 
toch door te willen gaan met de organisatie van deze mooie wedstrijd. Er is 
afgesproken om binnen de verenigingen op zoek te gaan naar nieuwe vrijwilligers, die 
een functie in de sponsorcommissie of in het bestuur van de stichting willen gaan 
vervullen. Verder gaan we op zoek naar nieuwe verenigingen die in de stichting willen 
stappen. 

Afgesproken is dat de verenigingen samen met het stichtingsbestuur in oktober 2016 
weer bij elkaar komen om te bekijken of er voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn en 
of de financiële situatie voldoende geborgd is om de wedstrijd in Scheerwolde in 2017 
succesvol te kunnen organiseren 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens het stichtingsbestuur, 
 
 
 
 
 
C.R. (Casper) Dollekamp, 
Voorzitter. 


