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Beste leden/ouders, 
 
Hierbij weer een nieuwsbrief van Zwemclub de Hokseberg! 
 
Na de jaarwisseling zien wij weer drukbezochte trainingsavonden, volle bussen richting Hattem, erg gezellig. Ook tijdens de 
wedstrijden zien we dat dit zijn vruchten afwerpt, vele pr’s worden aangescherpt.. ga zo door allemaal! 
  
Achter de schermen zijn we alweer druk bezig met alle voorbereidingen voor het buitenseizoen. Nu de zon weer steeds vaker te 
zien is, krijgen we hier weer zin in! Uiteraard hopen wij dat het buitenseizoen net zo goed bezocht gaat worden als tijdens het 
binnenseizoen én afgelopen zomer. Natuurlijk zal het in het begin best weer even frisjes zijn, maar wij kunnen niet wachten! 
  
We gaan er een mooi, sportief en bovenal veilig seizoen van maken en hopen op de medewerking van een ieder, want ondanks 
wat nieuwe aanmeldingen hebben wij nog steeds vrijwilligers nodig. De kleine taakjes zijn altijd wel te vervullen, maar toch hebben 
we ook echt wat mensen nodig die wat structurele taken willen vervullen. 
 
Gedragsregels en vertrouwenspersonen: 
Regelmatig lees of hoor je in het nieuws berichten over grensoverschrijdend gedrag. Ook binnen sportclubs komt dit helaas voor. 
Binnen het bestuur van onze club is dit thema nu enkele keren besproken. Hoe kunnen we voor een ieder een veilige club zijn? De 
nieuwe regels met betrekking tot het omkleden is een mooi voorbeeld hiervan. We hopen natuurlijk dat het voor niemand nodig zal 
zijn, maar wel willen wij jullie wijzen op het feit dat wij binnen onze club twee vertrouwenspersonen hebben. Mocht je je ergens niet 
prettig bij voelen of is er volgens jou een onveilige situatie, meld het dan alsjeblieft bij (één van) deze personen. Op onze website 
staat het e.e.a. beschreven en ook voor de contactgegevens zie: https://www.dehokseberg.nl/algemene-
informatie/gedragsregels-en-vertouwenspersonen/ 

  

 
Voor in de agenda: 
Binnenkort staan er weer enkele leuke wedstrijden op de planning, welke door de Hokseberg georganiseerd gaan worden. Wij 
nodigen u van harte uit om deze bij te wonen. Noteert u deze data vast in uw agenda? 
 
10 maart   Clubkampioenschappen in Hattem. Aanvang 18.30 uur. 

LET OP:  Tijdens de clubkampioenschappen op 10 maart is er GEEN  busvervoer en moeten  

de zwemmers met eigen vervoer komen. 
 
2 juni    Clubkampioenschappen ’t Harde 
10 juni   Meerkamp, medaillewedstrijd 
24 juni   Midzomerwerdstrijd 
 
Daarnaast organiseren wij op 19 april onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20 uur in de kantine van Manege 
Visch. U ontvang hier nog een officiële uitnodiging van. 
 
Vrijwilligerswerk: 
Samen maken we de club! Een veel gehoorde uitspraak het afgelopen jaar en we zijn enorm blij met de ouders/vrijwilligers die 
aangegeven hebben graag iets voor de club te willen doen. Maar we zijn echt nog op zoek naar mensen die ons als bestuur en 
trainers willen ondersteunen. Daarom zullen wij binnenkort formulieren uitreiken waarop u kenbaar kunt maken aan welke taak u 
uw steentje bij zou willen dragen. Op basis hiervan weten wij wie er voor welke taak benaderd kan worden en op deze manier 
worden de taken netjes verdeeld zodat iedereen aan de beurt komt. Denk hierbij aan taken als busouder, helpen bij een wedstrijd, 
rijden naar een wedstrijd of het deelnemen in één van de commissies. Kunt u echt niet wachten? U mag zich altijd eerder melden 
bij onze voorzitter. 
  
In deze nieuwsbrief willen wij 2 belangrijke functies toch graag onder de aandacht brengen: 
 
Penningmeester: 

Onze penningmeester, Leon Bos is aftredend en heeft, helaas, aangegeven dit ook te gaan doen. Leon heeft ten tijde van 
de overgang naar het huidige bestuur bewust de keuze gemaakt om aan te blijven om te zorgen voor stabiliteit. We zijn 
Leon enorm dankbaar dat hij ons de afgelopen tijd heeft geholpen. Leon blijft tot de zomer onze club ondersteunen, maar 
we zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Wie komt ons bestuur ondersteunen en wil zich beschikbaar stellen 
voor penningmeester? Een taak binnen onze club die enorm belangrijk is, maar ook een taak die op eigen tijdstippen uit te 
voeren is. Met gemiddeld 1,5 uur in de maand helpt u onze club! 
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Officials: 

Iedere zwemclub is verplicht om officials te leveren tijdens wedstrijden. Kun je geen officials leveren dat komt vroeg of laat 
de deelname aan wedstrijden in de regio sterk in gevaar. Dit willen we uiteraard voorkomen! Daarom zijn we op zoek naar 
ouders die tijdens de wedstrijd van hun zoon of dochter willen helpen met klokken. Het gaat hierbij om ca. 4 wedstrijden per 
jaar. Op wie kunnen we rekenen? Aanmelden kan bij Gert-jan Visch. 
 
Sponsoring: 

De Rabo Club Support heeft dankzij jullie enorm veel geld opgeleverd! We kunnen 
daarom ieder lid weer voorzien van een GRATIS nieuwe Hokseberg badmuts. Deze 
worden tijdens de clubkampioenschappen van 10 maart a.s. uitgedeeld.  
 
Wil je graag een extra badmuts? Dat is mogelijk. Voor 5 euro kun je een extra 
exemplaar bestellen. 
 
 
Activiteitencommissie: 

De activiteitencommissie is weer lekker aan de slag. Op dit moment loopt de paasactie en zijn er weer lekkere dingen te 
bestellen. Iedereen snoept wel eens, we verwachten dus veel bestellingen van alle leden! 
Daarnaast komt er binnenkort een gezellige middag voor onze jongste jeugd en een gezellige avond voor onze tieners. De 
datum en verdere info ontvangen jullie op korte termijn. 
 
Ledenadministratie: 

We zijn blij dat Ingeborg Plasmans aangegeven heeft de ledenadministratie per 1 april aanstaande te willen overnemen. 
Dank je wel Ingeborg, dat je tijd vrij maakt voor de club! We wensen jou veel succes en plezier toe met jouw bijdrage voor 
de club. 
  
 
 
Tot slot 

Via deze weg wil nogmaals iedereen bedanken voor zijn of haar inzet. Het is hopelijk duidelijk geworden dat we echt nog 
mensen zoeken die (kleine) taken binnen onze club willen verzorgen. Spreek me gerust aan bij eventuele interesse, want 
SAMEN MAKEN WE DE CLUB! 
 

 

Hartelijke groet, 

namens het bestuur 

  

Gertjan Visch 

Voorzitter Zwemclub De Hokseberg 

 

 

 


