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Beschrijving
De volgende contributie verhoging wordt pas ten eerste op 1 januari
2016.
Besluit genomen dat de facebook OZPC De Warande waterpolo
wordt gewijzigd naar OZPC De Warande.
De Bestuursleden, WPC, WZC en ZOC krijgen de inlog gegevens en
kunnen dus berichten posten.
Kinderen kunnen na het behalen van A of B diploma een extra
‘trainingsmoment krijgen bij de instroomuren van Waterpolo,
wedstrijdzwemmen en de pakketten(mits er ruimte is ).
Donateurbrief: bij opzeggingen neemt ledenadministratie contact op
met betreffende afdeling of opzegger donateurbrief moet krijgen. Zo
ja, dan wordt de secretaris ingelicht, welke voor verzending zal zorg
dragen.
Aanpassing toernooi geld regeling Warande teams: de regeling
wordt gestopt voor de senioren omdat hier geen geld meer voor is.
Besluit wordt hier vastgelegd en goedgekeurd.
We gaan deelnemen aan de actie www.steunmijnclub.nl
Het aanvragen van startvergunningen wordt door de
ledenadministratie verzorgd.
Het bestuur heeft besloten dat vrijwilligers vanaf 14 jaar mogen
meehelpen bij het verzorgen van de trainingen/zwemlessen
Persoonlijke boetes van alle leden worden vereniging breed door de
leden zelf gedragen.
PR/Sponsor -functie wordt ondergebracht in een algemene
bestuursfunctie.
De afdeling Sargasso en wedstrijdzwemmen worden samengevoegd
De dagen voor kerst zullen we geen zwemles meer geven i.v.m. zeer
geringe opkomst.
“School” toernooi zal miv 2007 door de commissie jeugdbeleid
gecoördineerd worden .
De vergoedingen aan (jonge) trainers zullen in principe bij alle
afdelingen gelijk gesteld worden.
Alle afdelingen zullen na elke afdelingsvergadering een verslag
indienen bij de secretaris en voorzitter. Het bestuur heeft inzage in
deze verslagen.
Besluitenlijst zal via de bestuursnieuwsbrief aan leden, ouders en
verzorgers van leden bekend gemaakt worden
Alle sponsorcontracten worden eerst voorgelegd aan het bestuur,
alvorens deze definitief worden aangegaan.
Gedurende de zwemsport-fase junioren, wil de vereniging
stimuleren dat kinderen zo lang mogelijk, breed georiënteerd zijn op
de beide zwemsporten die beoefend worden: wedstrijdzwemmen
en waterpolo. Dit gebeurt door middel van het zogenaamde 2+1
principe.
Dit principe, baseert zich op het uitgangspunt/streven van de
vereniging om elk actief contributie betalend lid 2 zwemmomenten
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per week aan te bieden. Vaak zullen dat 2 zwemmomenten zijn
binnen één discipline: waterpolo OF wedstrijdzwemmen.
De drie betrokken afdelingen (wedstrijdzwemmen, waterpolo en
zwemopleidingen) houden hun presentielijsten bij t.b.v. planning
badwater en houden deze ter beschikking van de penningmeester
en ledenadministratie.
Leden van andere verenigingen kunnen meetrainen tegen een
vergoeding per zwemmoment.
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