
Waterpolo ‘De Breuly’ 

Nieuwsbrief 20 augustus 2020 

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

KNZB Waterpolo App — foto 

Nu de nieuwe competitie voor de deur staat is het weer mogelijk voor spelers om de 

pasfoto's aan te passen. Tot 15 september kan iedereen de foto bijwerken naar een 

exemplaar dat weer goed lijkt. Aangezien de pasfoto op de digitale bondspas verschijnt 

en daarmee een belangrijk identificatiemiddel is voor de scheidsrechters wanneer de 

competitie weer begint, dient een ieder serieuze foto's te plaatsen. Foto's of andere 

plaatjes die niet of onvoldoende als identificatie te gebruiken zijn, kunnen er toe 

leiden dat spelers niet tot een wedstrijd kunnen worden toegelaten. De gevolgen van 

een onjuiste foto en daarmee het risico om niet tot een wedstrijd toegelaten te worden 

is geheel voor de speler. 

De pasfoto moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Het moet een actuele, duidelijke foto zijn 

• Ogen goed zichtbaar 

• De foto dient van voren genomen te zijn (oriëntatie portrait) 

• Kleurenfoto 

• Verhouding 3x4 

• Bestandsgrootte 256 tot 512 kb. 

 

Zie de site van de KNZB voor meer info. 

Er zijn voor diverse spelers, vooral jeugdspelers, nogal oude foto’s in Sportlink 

geplaatst. Mocht het zelf niet lukken om een foto te plaatsen dan kan je een 

nieuwe digitale foto waarop jouw gezicht goed zichtbaar is versturen naar: 

waterpolo@debreuly.nl 

Training start weer  

De zomervakantie zit er weer bijna op wat betekent dat de waterpolotrainingen weer 

van start gaan.  

De eerste training van het nieuwe seizoen in het Lentebad is op maandag 24-8-2020 

voor Heren 1 & 2 (4e maandag van de maand). 

De Corona maatregelen van dit moment zorgen ervoor dat er weer volledig getraind 

kan worden. Dit betekent dat de senioren zich niet hoeven aan te melden voor een 

training. 

Buiten het water gelden nog steeds de algemene basisregels voor iedereen: 

• Houdt minimaal 1,5 meter afstand; 

• Blijf thuis bij gezondheidsklachten, o.a. hoesten en/of neusverkouden en/of 

koorts en laat je testen; 

• was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog. 

Verder zijn er een paar kleine wijzigingen vanuit het Lentebad doorgevoerd: 

• De  looproutes Groen (in) en Rood (uit) blijven gehandhaafd; 

• De mandjes worden niet meer gebruikt te worden; 

• Kleedkamer 3 en 4 kunnen weer gebruikt worden; 

• De algemene douches zijn weer beschikbaar; 

• De toiletten zijn alleen nog beschikbaar in de zwemzaal.  

 

Er zijn wat wijzigingen in het rooster ten opzichte van voorgaande jaren. 
Dit seizoen wordt er als volgt getraind: 

Maandag 

19.15 - 20.15 uur Veteranen, alleen de 1ste en 3de maandag van de maand 

19.15 - 20.15 uur Heren 1 & 2, alleen de 2de en 4de maandag van de maand 

Dinsdag  

17.45 - 18.30 uur D-jeugd (11-13 jr) / C- en B-jeugd (14/15/16 jr)   

21.15 - 22.15 uur Heren 1 & 2 / Dames 1 

Woensdag 

17.00 - 18.00 uur Pupillen 1+2+3 (6-10 jaar)  

17.00 - 18.00 uur D-jeugd (11-13 jr)   
18.00 - 19.30 uur C- en B-jeugd (14/15/16 jr) 

Donderdag 

19.15 - 20.15 uur Dames 

Competitie 2020/2021 

Het rooster voor de competitie 2020-2021 is nagenoeg definitief. Er zijn nog een paar 

uitwedstrijden waar de juiste aanvangstijden tijden gepland moeten worden.  

De eerste wedstrijden worden in het weekend van 3 en 4 oktober gespeeld. In de 

bijlage nogmaals de teamindeling voor dit seizoen. 

Door de coaches, teammanagers en/of aanvoerders worden jullie geïnformeerd over de 

vertrektijden bij uitwedstrijden, vervoerrooster, aanwezigheid bij thuiswedstrijden en 

alle overige zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de competitie van 

jouw team. 

Kijk voor het complete rooster in de Sportlink App (als het rooster definitief is dan zal 
het programma verschijnen) of op de website van De Breuly of de KNZB. 

Mocht je vragen hebben over de competitie stel die dan aan je coach, teammanager of 

aanvoerder. 

Je kan ook altijd een email sturen naar 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 gaan ook gebruik 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 

Algemene Ledenvergadering 2020 

Door de Corona maatregelen is de geplande Algemene Ledenvergadering van 18 maart 

niet door gegaan. Er is een nieuwe vergadering gepland op onderstaande datum. 

Met de huidige Corona maatregelen kan de vergadering fysiek gehouden worden. We 

willen wel graag weten wie er komt zodat we hier rekening mee kunnen houden met 

de opstelling in de locatie. 

Meld je dus aan voor de ALV via de volgende pagina, afmelden kan ook: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?

id=88rhVEZ1f0aqGm7tfkHCT15kLT7qirZJoUbhO74FZQBUMlBPRVlZOVZKSklDR1c2Q1ZIMk

c2TFdINi4u 
 
Het bestuur nodigt alle leden uit voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van: 

 
Zwemvereniging DE BREULY 

 
Datum  : woensdag 9 september 2020 
Aanvangstijd : 20.00 uur 
Vergaderadres : Wintertuin, Lentebad te Zevenaar 
 
AGENDA 
 
20.03.01.01 Opening 
 
20.03.02.01 Vaststellen agenda ALV 2020 
 
20.03.03.01 Ingekomen stukken 
 
20.03.04.01 Vaststellen notulen ALV 2019 
 
20.03.05.01 Vaststellen verslag secretariaat 2019 
 
20.03.06.01 Vaststellen financieel jaarverslag 2019 
 
20.03.06.02 Verslag kascommissie 
 
20.03.07.01 Verkiezing kascommissie 2020 
(vacatures; leden kascontrolecommissie gekozen voor periode 2018 tot en met 2020) 
 
20.03.08.01 Contributie voorstel en Begroting 2020 
 
20.03.08.02 Vaststellen Huishoudelijk Reglement 
 
20.03.09.01 Bestuursverkiezing (zie onderstaande toelichting) 
 
20.03.10.01 Kaderleden  
 
20.03.11.01 Beleid De Breuly (toekomstvisie) 
 
20.03.12.02 Organisatie Waterpolo competitie 2020-2021 
 
20.03.13.01 Rondvraag 
 
20.03.14.01 Sluiting 
 
Toelichting bestuursverkiezing 
Eddy de Wild stelt zich herkiesbaar als bestuurslid. 
 
Overeenkomstig art. 12 lid 6 van de statuten kunnen kandidaten voor de vacatures in 
het bestuur worden voorgedragen door ten minste 10 seniorleden, tot één week voor 
de Algemene Vergadering. Door de Algemene Vergadering zelf kunnen kandidaten 
worden gesteld bij een besluit, genomen met een meerderheid van ten minste 2/3 van 
de geldig uitgebrachte stemmen. 

Rabobank— Rabo ClubSupport  

De succesvolle Rabo Clubkas Campagne krijgt dit jaar een vervolg, maar in een nieuw 

jasje: Rabo ClubSupport.  

 

De opzet blijft hetzelfde; De Rabobank investeert een deel van hun winst in het lokale 

verenigingsleven. Het is aan de leden van de Rabobank om te bepalen naar wie het 

geld gaat, door te stemmen op hun favoriete clubs. 

 

Iedereen met een bankrekening bij de Rabobank kan gratis lid worden van de 

Rabobank. Je kan lid worden via de volgende pagina van de Rabobank: 

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/arnhem/lidmaatschap/  

 

Vorig jaar heeft De Breuly een mooi bedrag ontvangen doordat er vele leden gestemd 

hebben. Helaas hebben niet alle leden van de Breuly met een Rabobank rekening 

kunnen stemmen omdat ze geen nog geen lid waren. 

Meld je dus snel aan als lid zodat je in het najaar als de campagne van start gaat kunt 
stemmen op De Breuly. 

 

Vrienden, familie, kennissen die jullie kennen en ook een Rabobank rekening hebben 

mogen natuurlijk ook stemmen op De Breuly. Motiveer ze om ook lid te worden en in 

het najaar te stemmen zodat De Breuly ook dit jaar een mooi bedrag kan ontvangen. 

Zeker in deze Corona tijd zijn alle inkomsten van harte welkom. 

Schuilt er ook een scheidsrechter in jou? 

Scheidsrechters zijn cruciaal voor de sport 

omdat zij spelplezier faciliteren door 

wedstrijden in goede banen te leiden. 

 

Geen waterpolowedstrijd zonder een 

scheidsrechter op de kant! Daarom is de 

KNZB een campagne gestart om te 

benadrukken dat iedereen (basis)

scheidsrechter kan worden.  
De opleiding tot scheidsrechter is 

laagdrempelig en bovendien is het naast 

super leuk, ook nuttig om deze rol te 

vervullen binnen de vereniging! 

 

Het is belangrijk dat er voldoende basisscheidsrechters zijn zodat ook onze vereniging 

het wedstrijdaanbod kan blijven bieden zoals je dat van ons gewend bent. Daarom 

nodigen wij jou uit om de cursus basis scheidsrechter te volgen. Na het voltooien van 

de cursus basis scheidsrechter ontvang je een certificaat en ben je bevoegd om 

wedstrijden voor D-, E- en F-jeugd te begeleiden! 

 

Waarom zou je de cursus basis scheidsrechter volgen? Hierom: 

• Je draagt bij aan sportieve waterpolowedstrijden; 

• Je ontvangt waardering (je bent immers onmisbaar voor de sport); 

• Je staat in contact met clubgenoten; 

• Je helpt de vereniging bij het aanbieden van een compleet wedstrijdaanbod voor 

alle categorieën; 

• Instappen als basisscheidsrechter is laagdrempelig; 

• Het is gewoon onwijs leuk om te doen! 

 

Doe je ook mee? Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Taco Hanou via 

mailto:waterpolo@debreuly.nl?subject=Nieuwsbrief
https://www.knzb.nl/actueel/nieuws/bericht/1000042776/sportlink_en_de_knzb_waterpolo_app/?mc_cid=154c18dbfc&mc_eid=57fb10b925
mailto:waterpolo@debreuly.nl?subject=Foto%20Sportlink
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/afstand-houden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://debreuly.nl/waterpolo/waterpolo-trainingstijden/
https://www.sportlink.nl/waterpolo/
https://itunes.apple.com/nl/app/knzb-waterpolo/id1272670810?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dexels.sportlinked.knzb&hl=nl_NL
https://debreuly.nl/waterpolo/waterpolo-competitie/
https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/waterpolo/uitslagen_waterpolo/verenigingen/vereniging/DHR929P/
mailto:waterpolo@debreuly.nl?subject=Competitie%202017/2018
https://chat.whatsapp.com/DOQ5DUkcKQ78MixOVryW8X
https://chat.whatsapp.com/DOQ5DUkcKQ78MixOVryW8X
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=88rhVEZ1f0aqGm7tfkHCT15kLT7qirZJoUbhO74FZQBUMlBPRVlZOVZKSklDR1c2Q1ZIMkc2TFdINi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=88rhVEZ1f0aqGm7tfkHCT15kLT7qirZJoUbhO74FZQBUMlBPRVlZOVZKSklDR1c2Q1ZIMkc2TFdINi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=88rhVEZ1f0aqGm7tfkHCT15kLT7qirZJoUbhO74FZQBUMlBPRVlZOVZKSklDR1c2Q1ZIMkc2TFdINi4u
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