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EXTRA ZWEMUREN 	

RABO CLUBKAS CAMPAGNE	

 
 
  

	

Wedstrijden:  
• 4 mrt: recreanten in Etten-Leur 
• 18 mrt: KNZB in Kapelle 
• 25 mrt: JJS in Oosterhout 
• 8 april: master in Hoogerheide 
• 15 april: recreanten in Hoogerheide 
• 22 april: KNZB in Zundert 
•  
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Geen zwemmen:  
• Za 31 maart  
• Ma 2 april (2e paasdag) 
• Do 26 april 
• Za 28 april 

BELANGRIJKE DATA 

Dit jaar organiseert de Rabobank wederom haar Rabo Clubkas Campagne. 
Met deze campagne kunnen verenigingen die bij de Rabobank bankieren 
sponsorgeld verdienen. Vorig jaar hebben wij – mede dankzij jullie! – een 
mooi bedrag ontvangen bij deze actie.  
Om tijdens de Rabo Clubkas Campagne te mogen stemmen, dien je lid te 
zijn van de Rabobank. Wij willen alle leden van onze vereniging die bij de 
Rabobank bankieren vragen wederom op ons te stemmen als de actie van 
start gaat. De stemperiode is van 3 t/m 16 april 2018.  

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD 
Onze gezellige sportieve vereniging is druk op zoek naar fanatieke 

vrijwilligers! Wij zijn momenteel op zoek naar een algemeen bestuurslid. 
Taken die dit bestuurslid gaat invullen kunnen onder andere zijn: het regelen 

van de Grote Clubactie of sportstimulering, de kampcommissie begeleiden. 
Natuurlijk gaat dit niet van de ene op de andere dag en zijn geïnteresseerden 

vrij om een keer een vergadering bij te wonen om te proeven hoe dit in z’n 
werk gaat. 

 
Daarnaast zijn wij op zoek naar (ouders/broers/zussen/kennissen van) leden 

die het leuk lijken om een of twee keer in de maand op woensdagavond als 
trainer aan het bad te staan en/of mee te draaien in de roulatie die de trainers 
hebben. Hoe dit precies in z’n werk gaat en wat ervan je verwacht wordt, mag 
je altijd bij de trainers navragen. Enige affiniteit/ervaring met de zwemsport is 

uiteraard wel gewenst.   
 

Noteer in je agenda: in tegenstelling tot eerdere berichten 
is het 4,5, 7 en 9 april wél zwemmen! 
 
Let op, dit betekent dat het woensdag 4 april met kleding zwemmen 
is voor de senioren en maandag 9 april voor de jeugd.  


