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Nieuwe "statiegeld" regeling 

Aan het begin van het jaar hebben we al
gemeld dat we komend seizoen van start
gaan met een nieuwe regeling voor de W-
tafel. De reden hiervoor is dat we regelmatig
te weinig mensen beschikbaar hebben om te
tafelen en zonder W-tafel zijn er geen
wedstrijden. In tegenstelling tot wat we eerder
gemeld hebben, zullen ook de D en E
wedstrijden onder de regeling gaan vallen. In
totaal zijn er dus 505 plaatsen die gevuld
moeten worden. Iedere speler van 16 jaar en
ouder, die geen scheidsrechter of trainer is,
zal dus 6 keer achter de W-tafel nodig zijn.
Aangezien dit aantal hoger uitvalt dan eerder
gecommuniceerd, betaalt iedereen aan het
begin van het seizoen 24 euro en krijg je per
keer tafelen 4 euro terug. Heb je dus 6 keer
getafeld, dan krijg je aan het einde van het
seizoen de 24 euro weer teruggestort. Heb je
vaker getafeld, dan krijg je voor elke keer 4
euro extra en heb je bijv. 3 keer getafeld, dan
krijg je 12 euro terug. De administratie
 verloopt via het digitale waterpolo formulier
en is inmiddels volledig bijgewerkt.
Binnenkort ontvangt iedereen een
persoonlijke email met verdere details.

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je een
email sturen naar wpc@kempvis.nl of even
contact opnemen met een van de WPC
leden.
 

 

Zaaltraining

De zaaltrainingen gaan voorlopig niet door.
Wij als WPC zijn druk op zoek naar een
trainer hiervoor, weet u een geschikte
kandidaat of bent u dat zelf laat dit dan weten
via wpc@kempvis.nl.

Waterpolokamp 2016

Het seizoen is nog niet eens begonnen, maar
de voorbereidingen voor waterpolokamp
2016 zijn al in volle gang. Uit de enquete is
gebleken dat het kamphuis erg goed beviel
en hebben daarom gekozen om wederom
naar het Land van Kleef te gaan. Zet 20 t/m
22 mei vast in de agenda, want dan is het
weer zover. Eind november starten we met de
inschrijvingen, zodat er weer in termijnen
betaald kan worden.

Sponserzwemmen

Inmiddels is al het geld van het
sponsorzwemmen opgehaald en kan de
uitkomst bekend worden gemaakt. Jullie
hebben met z'n allen het geweldige bedrag
van 852 euro bij elkaar gezwommen, hierdoor
kunnen we het komende seizoen weer leuke
dingen organiseren. Binnenkort laten we
weten welk team het team-uitje heeft
gewonnen. Deze prijs zal tijdens de training
worden uitgereikt. 
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Wist je dat...?

... de nieuwsbrief vaak niet aankomt bij
@upcmail.nl, geef dit door aub.

Zijn er dingen die je wereldkundig wil maken?
Laat het me weten.

Grote Clubactie begint weer!

 Vanaf 19 september start de landelijke
lotenverkoop van de Grote Clubac e 2015!
Vanaf die dag mogen alle lotenverkopers
(clubleden) langs de deuren gaan of langs
vrienden en familie om loten te verkopen
voor de vereniging!

Thuiswedstrijden
Het thuisrooster voor 2015/2016 is binnenkort te vinden op de website. Klik hier voor het overzicht. 
Clubhuis 1 uur voor aanvang van de wedstrijden geopent. Dagdienst? Zie hier het stappenplan.
Seizoen staat klaar om te starten.

0181 614 470 't Kommetje

http://www.kempvis.nl/waterpolo/thuisrooster/
http://kempvis.nl/?p=415
https://plus.google.com/u/0/communities/111020774491403219471
https://nl-nl.facebook.com/ZvDeKempvis

