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Het bestuur van Zwemvereniging “De Wildert” wenst iedereen een 
gezond en sportief 2018! 

 
Nieuwjaarsborrel 
Om het nieuwe jaar in te luiden willen we graag met onze seniorenleden 
proosten tijdens de nieuwjaarsborrel. Dit is op woensdag 10 januari na 
afloop van de training, om 22.00 uur in de kantine van het zwembad.  
 
Jaarvergadering en bingo 
De jaarvergadering en bingo worden op vrijdag 23 februari gehouden bij 
Café, Zaal Den Hoek, Rucphenseweg 14 in Klein-Zundert. De uitnodiging 
hiervoor zal nog volgen per mail.  

Bestuur ZV “De Wildert”: 
Arie Havermans 
Cobi Rombouts 
Jordie Winkenius 
Hella Vriends 
Frank van Dijk 
Marloes Willemsen 
Laura van Aert 
 
Secretariaat: 
Laarakkerstraat 5 
4881 NK  Zundert 
 
@:zvdewildert@hotmail.com 
NL28 RABO 0160 5507 50 

GELUKKIG NIEUWJAAR! 	

OPGEVEN WEDSTRIJDEN 

 
 
  Activiteiten: 

• 8 januari: bestuur aanwezig 
op het zwembad 

• 10 januari: nieuwjaarsborrel 
• 23 februari: jaarvergadering 

en bingo 

	

Wedstrijden:  
• 14 jan: KNZB in Hoogerheide 
• 21 jan: JJS in Breda 
• 4 feb: KNZB in Zierikzee 
• 18 feb: limiet in Eindhoven 
• 4 mrt: recreanten in Etten-Leur 

Nieuwsbrief  ZV De Wildert 
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Geen zwemmen:  
• 8 t/m 15 februari (carnaval) 

BELANGRIJKE DATA 

Zoals de meesten van jullie wel weten, hebben wij halverwege 
vorig seizoen onze nieuwe website in gebruik genomen. Aan 
deze website hebben wij nu een nieuwe functie toegevoegd, 
opgeven voor de wedstrijden kan vanaf heden ook via de 
website. Dit kan door de datum van de betreffende wedstrijd 
op te zoeken in de kalender op de homepage.  
 
Het opgeven geldt natuurlijk alleen voor de wedstrijden waarbij 
dit van toepassing is. Voor de KNZB-wedstrijden is de regel 
dat de zwemmers zich dienen af te melden wanneer zij niet 
kunnen meezwemmen.  
Voor wedstrijden waarvoor de zwemmers zich op moeten 
geven geldt het volgende: opgeven kan tot twee weken voor de 
wedstrijd en inschrijfgeld dient een week voor de wedstrijd 
overgemaakt te zijn op het rekeningnummer van club, onder 
vermelding van je naam en wedstrijd met datum. 

OVERLEVINGSZWEMMEN 
In 2018 bieden wij voor de seniorleden weer graag het overlevingszwemmen aan, als een vervolg van het 

zwemvaardigheidszwemmen. Hiervoor wordt getraind op de eerste woensdag van de maand. In januari 
zal dit dus de 10e zijn. Kledingeisen zijn als volgt: lange spijkerbroek, trui met lange mouwen en dichte 

(sport)schoenen met sokken. 
 


