
Beste Treffers,

Het is al enige tijd geleden dat er een nieuwsbrief gestuurd is. In de tussenliggende tijd is het 
buitenbad overkapt, maar zijn wij als bestuur ook druk geweest met het opstellen van 
gedragsregels, het vrijwilligersbeleid en is er een promotiefilm gemaakt. Buiten deze discipline overschrijdende zaken 
is het bestuur voornamelijk bezig geweest binnen de discipline. 

In deze nieuwsbrief willen we nog 3 discipline overschrijdende punten bespreken: de club van 100, de aankomende 
ALV en in verband met de actualiteit een stuk over de KNZB en de richtlijnen mbt het coronavirus. 

Namens bestuur De Treffers, Saskia Kenter (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begin 2020 zijn we gestart met het opzetten van de club van 100. Velen zullen het bord 

in het Splashcafe al hebben zien hangen. Wij zijn op zoek naar bedrijven, opa’s, oma’s,  

tantes, ooms, ouders die onze club een warm hart toedragen en ons voor 100 euro 

per jaar financieel willen ondersteunen. Men kan ervoor kiezen om het geld aan een  

bepaalde discipline toe te kennen, of aan het algehele clubbelang. In ruil voor de  

sponsoring zal er een jaar lang een plaatje op het bord hangen met de naam van  

het bedrijf/persoon. Na een jaar zal er contact met de sponsor opgenomen worden of  

diegene nog een jaar wil sponsoren. Is dit niet het geval dan zal het plaatje weer weggehaald worden. 

 

Op deze manier willen we als vereniging wat meer financiële middelen tot onze beschikking hebben voor zaken waar de 

contributie niet afdoende voor is bv dure materialen aanschaffen. Denk hierbij aan: goals, ballen, wedstrijdvlaggen, 

wedstrijdlijnen, drijfmateriaal, etc. 

 

Mocht u interesse hebben hierin, dan kunt u contact opnemen met Angelique van Liempt via deze link: Informatie Club van 

100 

Of u kunt een mail sturen naar secretaris@detreffersrosmalen.nl. 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering 

van Zwem- en Polovereniging De Treffers 
 

Hier kunt u de stukken voor de ALV downloaden Link stukken ALV 2020 

 

De functie van voorzitter is vacant. Wij als bestuur van De Treffers willen hierbij William Stegeman voordragen als voorzitter.  

 

Tot één week voor de Algemene Ledenvergadering op 16 april 2020 kunnen schriftelijk (secretaris@detreffersrosmalen.nl) 

tegenkandidaten voor de functie van voorzitter worden ingediend met bijvoeging van bereidverklaring van de kandidaat. De 

kandidaatstelling dient door tenminste 10 leden ondertekend te zijn (op grond van artikel 9 huishoudelijk reglement). 
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