Nieuwsbrief zwem- en waterpolovereniging Workum
Dit is de nieuwsbrief van oktober met een aantal mededelingen en een oproep.

Mededelingen
-

-

De trainingstijd voor trim/master zwemmers op zaterdag is naar voren geschoven: met het bad
is afgesproken dat we om kwart voor negen (8.45) in het water liggen.
Te beginnen zaterdag 2-11. Dan lopen we de kinderen van de zwemlessen het minst in de weg…
en zij ons.
De RABO Club support actie heeft voor de zwemvereniging 416 Euro opgeleverd! Dank leden
voor uw stremmen!
Er komt een waterpolowedstrijd van oud-Workum tegen een selectie van Bolsward op zaterdag
23 november om 16:00 in de Rolpeal met natuurlijk een goede nazit. Komt dat zien!
En een week later, op 30 november om 14:00, organiseren we de tweede editie van de
Fryselcup waar onze jongere wedstrijdzwemmers het opnemen tegen die van Sneek, Buitenpost
en …. Dat is een hele happening; komt dat zien!
Onze wedstrijdzwemmers presteren goed! Kijk naar de scores op de website van de vereniging
en verslagjes in de FRISO.

En dan 2 heel belangrijke mededelingen:
1. Voor de master-/trimgroepen die maandagavonden en woensdagavonden trainen hebben we
afgesproken met het zwembad dat wij de kleedruimtes schoonmaken met een trekker en gieter.
2. In de vrijwilligersorganisatie van de Rolpeal is afgesproken dat elke vereniging een dag (ochtend,
middag en avond) verantwoordelijk is voor de bemensing van de kantine. Voor de
zwemvereniging is dat de woensdag. Elke woensdag zijn er in totaal ca 7 vrijwilligers een
dagdeel (3 uur) nodig. Het schema is toegankelijk via een website waar alle vrijwilligers bij
kunnen. We hebben nog niet alle details maar binnenkort informeren we iedereen en zullen we
een manier vinden om dit te regelen. De Rolpeal kan alleen bestaan als we dit soort taken zelf
uitvoeren (zouden we alle vrijwilligersuren omzetten in betaald werk, dan moet de contributie
met 100 tot 150 Euro/jr omhoog…).
Om de bemensing mogelijk te maken willen we een ploeg van 20-25 leden hebben waarvan elk
lid 1 keer per maand een roosterdeel voor zijn/haar rekening neemt. Er zijn 5 roosterdelen op
een dag (1 's ochtends, 1 's middags en 3 eind van de middag/avond) dus iedereen kan kiezen.
Als je je op hebt gegeven als vrijwilliger heb je toegang tot het schema via de
website https://hetrooster.nl/derolpeal/rooster/horeca nadat je hebt ingelogd.
Aan ons nu de schone taak die groep van 20-25 leden te vinden. Met z'n 20-en is iedereen 1
keer per maand aan de beurt en dat voor zo'n mooi zwembad!
Dus hierbij het verzoek om 2 dingen te doen: je opgeven via Whatsapp bij het bestuur (bij Ton
0651355634, dan maak ik een groepsapp), EN je als vrijwilliger opgeven bij de Rolpeal (als je dat
nog niet bent) via hun website, dan krijg je toegang tot het rooster. https://rolpeal.nl

