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Van de Bestuurstafel 
Sierd Tilma Lid van Verdienste 
Bij de Algemene Ledenvergadering werd bij zijn afscheid als voorzitter, Sierd 
Tilma door de leden benoemd als Lid van Verdienste voor alle inspanningen als 
vrijwilliger voor de club. Sierd heeft 18 jaar lang als vrijwilliger verschillende 
functies bekleed. Namens al die leden: bedankt en gefeliciteerd Sierd! 

Een uniek Dagelijks Bestuur 
Tijdens de ALV is Chrisstien Dollekamp benoemd tot voorzitter en Lonneke Oe-
nema tot secretaris. Chrisstien is de eerste vrouwelijke voorzitter van onze ver-
eniging. Samen met penningmeester Marian Molenaar bestaat daarmee het 
Dagelijks Bestuur uit enkel vrouwen. Daarmee schrijft de vereniging historie 
waar de Steenwijker Courant terecht uitgebreid aandacht aan heeft geschon-
ken.  

Andere besluiten tijdens de ALV op een rij: 
 Er komt een WERF-groep die gaat werken aan het werven van nieuwe le-

den. Koen Walpoott is de trekker van deze groep, Ilse Blankvoort, Leonie 
Scholten en Charine de Ruiter gaan hem ondersteunen. 

 Contributie is verhoogd met 2%. Het tarief voor kaderleden is aangepast 
aan de kosten die we afdragen aan de KNZB (€ 12,50 per jaar). De nieuwe 
tarieven worden vermeld in de clubkrant en gaan per 1 mei 2015 in. 

 De ALV zal volgend jaar i.v.m. de trainingen een kwartier later starten. 

Koen Walpoott voorzitter Polocommissie 
Koen Walpoott heeft het stokje overgenomen van Michel van den Hoofdakker 
als voorzitter van de polocommissie. Daarmee kan Michel meer tijd en aandacht 
besteden aan zijn rol als waterpolo trainer. Koen wensen we veel succes en fijn 
dat je deze uitdaging oppakt! 

Geen gemier: Kleedkamer 4! 
Met de Waterwyck is afgesproken dat voor de meisjeskleedkamer voor de trai-

ningen op dinsdag en donderdag geldt dat Steenwijk 34 ALLEEN gebruik 

maakt van kleedkamer 4.  
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‘Eerst zwemmen op de training, dan fietsen naar 
het centrum en dan meelopen in de  

Avond4Daagse? De Steenwijkse Triathlon! .’ 

Van de activiteitencommissie 

De Avond4Daagse: doe mee en help de club! 

Nog enige weken en dan gaat de 63e Avondvierdaagse van Steenwijk van start, welke gehouden zal 

worden van 6 t/m 9 juni 2016. Dit jaar hopen wij op nog meer wandelaars dan vorig jaar. Weer of geen 

weer, we gaan ervoor! 

Jullie willen natuurlijk graag meelopen met school , of privé, maar denk ook eens aan je eigen sportclub, in dit 

geval aan Steenwijk 34. Je trekt het clubshirt aan en maakt reclame voor je vereniging. Natuurlijk zorgt de Acti-

viteitencommissie er voor dat je goed verzorgd wordt. Dus doe mee!! 

Het opgave formulier en een uitgebreide toelichting kun je vinden op de site en wordt uitgereikt bij de training. 

Verder zal hij te vinden zijn in de clubkrant die begin mei zal uitkomen 

Heb je vragen mail dan naar Roswitha Baars of Lammie Mooi van de Activiteitencommissie mailadres:  

activiteitencie@steenwijk34.nl 

Sponsorzwemmen levert meer dan € 500,- op 
Wat een succes! Dit keer werd er door de zwemmers samen een bedrag van ruim € 500,- opgehaald voor onze 

vereniging. Onze complimenten! Het bedrag zal goed worden besteed. Zoals aangegeven zal het voor aanschaf 

van nieuw materiaal worden gebruikt, zodat we altijd goede spullen hebben om de trainingen te ondersteunen. 

Gehuldigd bij de ALV: 

Tijdens de ALV heeft het bestuur 
weer terecht stilgestaan bij een 
aantal heel bijzondere mensen 
van onze vereniging.  
 
In de eerste plaats was er een 
mooie bos bloemen voor Joy Smit 
die dit jaar al weer 25 jaar lid is 
van onze mooie vereniging. Na-
mens het bestuur langs deze weg 
nogmaals van harte! 
 
Verder werd er weer traditioneel 
stilgestaan bij de vrijwilliger van 
het jaar. Een stille kracht binnen 
de vereniging die het verdiend 
om eens in het zonnetje te wor-
den gezet.  
Deze keer was Bram Mooi dege-
ne die door het bestuur werd ge-
huldigd voor zijn tomeloze inzet 
bij het verzorgen en beheren van 
het materiaal van de vereniging.  
Bram, meer dan verdiend en van 
harte! 

Van de Zwemcommissie 

Roelof Liezen versterkt zwemcommissie 
Roelof Liezen is bereid gevonden om de zwemcommissie te komen versterken. 
Hij gaat de wedstrijdinschrijvingen verzorgen en neemt deze taak over van Cis-
ka Wagter. In de komende periode zal de overdracht plaatsvinden. Roelof 
heeft de eerste inschrijving inmiddels verzorgd. Voor het nieuwe seizoen wordt 
de inschrijving nog weer herverdeeld onder de betrokken mensen. We wensen 
Roelof veel succes en vinden leuk dat je deze mooie taak oppakt! 

Jan vd Berg geslaagd voor Starter 
We hadden het al gemeld, maar de definitieve beoordeling 
moest nog plaatsvinden. Nu is het echt officieel: we hebben er 
een nieuwe starter bij! Jan van harte gefeliciteerd!  

Op uw plaatsen?  

 

mailto:activiteitencie@steenwijk34.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT6rL94pjMAhUHtBQKHVSGCiQQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.attractieverhuurshop.nl%2Fthemas%2Fdiversen%2Fscheidsrechters-fluitje&psig=AFQjCNFguhwf4xnitiGz3Pt7ZwGHJp8FbA&

