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Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Is uw e-mail adres veranderd? 
Geef het door via: waterpolo@debreuly.nl 

Informatievoorziening via WhatsApp 

Deze nieuwsbrief en onze website zijn de belangrijkste bronnen van informatie die op 

een digitale manier verspreid worden. We zijn ook gebruik gaan maken van een 

WhatsApp groep om jullie nog sneller en beter te kunnen informeren omtrent allerlei 

zaken die rondom het waterpolo van De Breuly spelen. 

Je kan je aanmelden voor deze WhatsApp groep door de volgende link op je mobiele 

telefoon aan te kiezen: 

https://chat.whatsapp.com/DOQ5DUkcKQ78MixOVryW8X 

W-Offical Cursus 

Beste leden en ouders van jeugdleden, 

Op dit moment zijn wij weer op zoek naar W-officials. 

Om allemaal te kunnen genieten van het leuke waterpolo spel hebben wij als 

vereniging jullie hulp nodig. Een van de taken is om achter de tafel te zitten tijdens de 

thuiswedstrijden, dat is een W-official.  

Hoe meer mensen hiervoor opgeleid zijn hoe minder de belasting voor een ieder is. 

Jaarlijks organiseren wij een interne cursus met examen, ook dit jaar zal in de periode 

april/mei weer een cursus gegeven worden door Taco Hanou. 

Een aantal jaren geleden hebben we besloten om dit als een verplichte cursus te geven 
aan leden die het afgelopen jaar 15 zijn geworden.  

Naast de bovenstaande groep cursisten is iedereen welkom op deze cursus zodat we de 

lasten kunnen blijven verdelen.  

Dus iedereen die nog geen W-official is en toch graag achter de tafel is roepen wij op 

om je in te schrijven bij Taco Hanou.  

En nogmaals, wij kunnen geen waterpolo spelen zonder jullie medewerking! 

Wat doet een W-official? 

W-officials zitten tijdens de wedstrijd achter de jurytafel en fungeren als verlengstuk 

van de scheidsrechter. De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het 

wedstrijdverloop (o.a. het registreren van de spelers, de stand en de fouten). Een 
tijdwaarnemer is verantwoordelijk voor de netto speeltijd en de besturing van het 

scorebord en derde official houdt de 30 seconden klok bij. 

Het klinkt misschien ingewikkeld, maar de praktijk valt reuze mee! Niet voor niets 

mogen leden vanaf 14 jaar al jureren. 

Cursus W-official 

De cursus tot W-official wordt gehouden in Zevenaar en beslaat drie avonden en een 

schriftelijk examen. Deze cursus (incl. studiematerialen) is kosteloos! 

Tijdspad: 

Introductieavond + uitdelen inlogcodes  

2 weken  e-learning 
1 avond theorie 

2 weken e-learning 

1 avond theorie 

Examen 

Tijdens de cursus leer je de spelregels van de sport en de verslaglegging van een 

wedstrijd. Na het behalen van het examen worden nieuwelingen natuurlijk niet in het 

diepe gegooid. Nieuwe juryleden worden bij hun eerste echte wedstrijd gekoppeld aan 

een ervaren lid. 

W-officials worden alleen tijdens thuiswedstrijden ingeroosterd, minimaal 3x per jaar. 

Minimaal 3x per jaar is nodig om je bevoegdheid te houden. 

Wil jij achter de jurytafel zitten tijdens een aantal thuiswedstrijden? Geef je dan op 

voor de cursus door een bericht te sturen naar waterpolo@debreuly.nl.  

Vacatures bestuur ZV de Breuly 

Dit jaar zijn er twee bestuursleden aftredend. Het betreft Hans Hoffmann (voorzitter) 

en Willem-Jan Kluin (penningmeester). 

Beide stellen zich niet verkiesbaar. Dat is erg jammer maar begrijpelijk na vele jaren 

inzet voor de vereniging. 

Het bestuur bestaat na de Algemene Ledenvergadering uit maar 2 personen, Eddy de 

Wild (bestuurslid jeugdzaken) en Taco Hanou (secretaris). 

 

We zijn dus dringend op zoek naar meerderjarige leden of ouders van leden die een 

steentje willen bijdragen om de vereniging draaiende te houden in de functie van 
bestuurslid. Dat kan als voorzitter, als penningmeester of als algemeen bestuurslid. 

Nadere informatie kan verkregen worden bij één van de huidige bestuursleden. Email 

kan natuurlijk ook: waterpolo@debreuly.nl  

Overeenkomstig art. 12 lid 1 van de statuten dient het bestuur te bestaan uit tenminste 

vijf meerderjarige leden die door de algemene vergadering worden gekozen uit de 

leden. Door de Algemene Vergadering zelf kunnen kandidaten worden gesteld bij een 

besluit, genomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van de geldig uitgebracht 

stemmen. 

Teamindeling 2019-2020 

Het huidige seizoen is over 3 maanden weer ten einde. Dat duurt nog even maar er 

moet natuurlijk vooruit gekeken worden naar het nieuwe seizoen 2019/2020. De 

trainers, coaches en het bestuur zouden daarom van iedereen willen weten wat de 

plannen zijn voor volgend jaar. De coaches en/of aanvoerders zullen jullie hier de 

komende weken over benaderen. 

Naar verwachting zal ZV de Breuly in het nieuwe seizoen met 6 teams aan de 

competitie deelnemen: 

Heren 1, Heren 2, Dames 1, B-jeugd en D-jeugd (5-5). 

Algemene Ledenvergadering 

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van: 
 

Zwemvereniging DE BREULY 
 
Datum  : maandag 18 maart 2019 
Aanvangstijd : 20.00 uur 
Vergaderadres : Stadsbrouwerij en Proeflokaal Wittenburg Zevenaar, Markt 7, 

6901 AE Zevenaar  

 
Het bestuur vraagt iedereen op deze vergadering te komen aangezien er naast de 

gebruikelijke zaken, bestuursverkiezin er vooral gesproken wordt over de competitie 

2019-2020. Iedereen heeft de gelegenheid om gedurende deze Algemene 

Ledenvergadering zijn/haar mening te geven. 

Een eventuele verhindering kan je sturen naar Taco Hanou via emailadres 

waterpolo@debreuly.nl. 
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