
Waterpolo ‘De Breuly’ 

Nieuwsbrief 27 september 2020 

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

Competitie 2020-2021 en Corona  

De waterpolotrainingen zijn een aantal weken geleden weer van start gaan. Ze worden 

druk bezocht en dat is een goed teken. 

We merken wel dat het naleven van de Corona richtlijnen aan het verslappen is.  

Wij vragen jullie aandacht om de richtlijnen goed en volledig op te volgen!!  

Denk eraan om thuis al je zwemkleding aan te doen zodat de kleedkamers niet te 

vol raken en er een snelle doorstroming is. 

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

• Houdt minimaal 1,5 meter afstand; 

• Blijf thuis bij gezondheidsklachten die kunnen wijzen op corona, 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk 

of smaak, verhoging, koorts en benauwdheid. Laat je testen als je 1 of meerdere 

van deze klachten hebt. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is; 

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

Vanaf het weekend van 3/4 oktober starten de wedstrijden in competitieverband weer. 

Iedere locatie heeft een coronaprotocol, zo ook De Breuly tijdens de thuiswedstrijden. 

De eerste thuiswedstrijden staan gepland op 10 oktober in Het Lentebad. 

Kijk voor het complete rooster in de KNZB Waterpolo App of op de website van De 

Breuly of de KNZB. 

ABC-Zwemmen 

Binnen De Breuly wordt er ook lesgegeven aan de beginnende zwemmers. De Breuly 

geeft namelijk al jaren met veel plezier en groot succes ABC-zwemmen. Wekelijks 

staan er vele jongen enthousiaste kinderen te trappelen om te mogen zwemmen. De 

ABC-zwem afdeling werkt met gediplomeerde trainers maar kan nog een aantal 

vrijwilligers gebruiken om te helpen bij de lessen. Mocht je het leuk om kinderen te 

leren zwemmen en zou je willen helpen op de zaterdagmorgen of dinsdagavond kun je 

een mail sturen naar edo.welling@debreuly.nl of contact opnemen met één van onze 

kaderleden. Wij zullen jouw in contact brengen met de ABC afdeling.  

De lestijden zijn:  

Zaterdag 

1e uur: 08:30 – 09:00 

pauze: 09:00 – 09:15 

2e uur: 09:15 – 09:45 

Dinsdag 

1e uur: 18:30 – 19:00 

pauze: 19:00 – 19:15 

2e uur: 19:15 – 19:45 

Contributie 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 9 september is het contributievoorstel 

aangenomen. Door de corona maatregelen hebben we in kwartaal 2 niet de volledige 

contributie kunnen incasseren. Het overgrote deel van de leden heeft de volledige 

contributie betaald waarvoor we iedereen dankbaar zijn. Hierdoor kan de 

contributiestijging beperkt zijn maar door de volgende drie zaken is het noodzakelijk 

om de contributie te verhogen om een financieel gezonde vereniging te blijven: 

1. Subsidie van de gemeente Zevenaar gaat structureel omlaag de komende 4 jaar; 

2. Inflatie ongeveer 3% per jaar; 

3. KNZB verhoogt ieder jaar de tarieven voor inschrijving competitie en 

lidmaatschap. 

 

De kwartaal contributie zal vanaf kwartaal 4-2020 het volgende bedragen: 

 

Contributie categorie:   Huidig  vanaf Q4-2020 

Basis (geen competitie)   €43,50  €45,00 

Senioren (H1/D1) / jeugd 12+  €74,00  €76,50 * 

Senioren H2      €71,00 * 

Jeugd t/m 11 jaar   €63,00  €66,00 * 

Veteranen maandag polo  €23,50  €25,00 

 

* de contributie bestaat uit het basisbedrag en een competitiebijdrage. Voor senioren 

en jeugd vanaf 12 jaar is die bepaald op €31,50. Voor jeugdleden t/m 11 jaar is dat 

€21,00. 

Voor het Heren 2 team is dat bepaald op €26,00 omdat dit een team is met 23 

personen waarbij een normaal team uit 9 tot 13 personen bestaat. Hierdoor zijn de 

inkomsten op het niveau van een team met een normale grootte. 

 

De contributie van kwartaal 4-2020 wordt eind november 2020 geïncasseerd. 

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: 

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 

waterpolo@debreuly.nl.  

Het corona protocol is gepubliceerd op de 

website, inclusief plattegrond met 

looproutes en verzamelplekken voor de 

teams. Lees dit protocol goed door! 

Het protocol staat op de volgende pagina: 

https://debreuly.nl/waterpolo-corona-

protocol/ 

Uitwedstrijden 

Bij uitwedstrijden houden wij ons aan het 

protocol van de ontvangende vereniging en 

de aanwijzingen die zij geven. De komende 

weken kan je een link naar het protocol van 

de desbetreffende vereniging vinden in de KNZB Waterpolo app. Zorg wel dat je de 

laatste update geïnstalleerd hebt. 

Vervoer 

Het vervoer naar uitwedstrijden zal zoals gebruikelijk met auto’s gebeuren. Hier heeft 

het RIVM en de overheid richtlijnen voor opgesteld: Corona vervoer met auto 

Dit betekent dat we vanuit De Breuly de richtlijn hanteren dat als er iemand meerijdt 

die niet tot het huishouden van de chauffeur behoort, alle personen in de auto een 

mondkapje opdoen.  

Denk er dus aan om een mondkapje mee te nemen naar de uitwedstrijden. 

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 

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 mocht je dat nog niet gedaan hebben. 

 

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. 

 

Stemmen kan vanaf 5 oktober tot 25 oktober. 
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