
Waterpolo ‘De Breuly’ 

Nieuwsbrief 
28 juni 2020 

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

Waterpolo competitie 2020-2021  

De voorbereidingen voor de nieuwe competitie zijn inmiddels gestart. 

In de zomervakantie zal het rooster opgesteld worden wat naar verwachting eind 

augustus, begin september klaar is. De bedoeling vanuit de KNZB is om de eerste 

wedstrijden vanaf het weekend van 3/4 oktober te laten spelen. 

 

Er zijn natuurlijk nog een boel zaken te regelen en ook zijn er nog zaken waar 

duidelijkheid over moet komen. Wil je hier meer informatie over bekijk dan het 

vragen(v)uur over de opstart van de waterpolocompetitie conform de nieuwe 

richtlijnen van de KNZB op YouTube.  
 

Als bijlage is de teamindeling  toegevoegd. Mocht je hierover vragen hebben dan kan 

je die stellen aan: 

Jeugdteams: Eddy de Wild, mini-polo@debreuly.nl 

Senioren: Taco Hanou, 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 

Bestelling Clubkleding en rugtassen  

Je kan nog één week jouw bestelling doorgeven voor 

(zwem)kleding. Dit kan tot zondag 5 juli !!!! 

Wat is er dan mooier om met een nieuwe outfit te starten 

met de trainingen en als team in een gelijke outfit te 

verschijnen bij de wedstrijden. Het assortiment is de 

vorige keer uitgebreid met een polo en een vest met 

capuchon. 

Deze keer maken we het assortiment 

compleet met een korte broek in de 

Breuly groene kleur. 

Kijk op de website voor een compleet 

overzicht. 

Bestellen kan door een email te sturen 

naar: waterpolo@debreuly.nl 

Waterpolo Trainingen vanaf 01-07-2020  

Beste waterpoloërs, 

 

Afgelopen weken hebben we weer lekker kunnen zwemmen. De opkomst was goed en 

iedereen hield zich ook aan de regels. Iedereen erg bedankt hiervoor. 

Deze week heeft de overheid een versoepeling van maatregelen aangekondigd per 

woensdag 1 juli a.s. 

 

Voor de waterpolotrainingen van De Breuly betekent dit dat we ook wat meer 

vrijheden hebben om meer jeugdleden te kunnen laten trainen. 
Vanaf woensdag 1 juli gaan we de trainingen voor de jeugd weer openstellen voor 

alle jeugdleden. Dat betekent dat de jeugdgroepen die om de week trainden vanaf dan 

weer iedere week mogen trainen.  

Dinsdag 30 juni is dus de laatste dag dat er nog gesplitst getraind wordt. 

 

Voor de senioren training verandert er niks en is het nog steeds verplicht om je in te 

schrijven voor de trainingen. 

 

De laatste training van dit seizoen wordt gegeven op donderdag 9 juli.  

De eerste training van het nieuwe seizoen begint op maandag 24 augustus. 
 

Alle overige afspraken m.b.t thuis omkleden, pas 5 min. voor aanvang  aanwezig zijn, 

e.d. gelden nog steeds. Zie voor het volledige overzicht de vorige nieuwsbrief en de 

website van het Lentebad: https://lentebad.nl/coronabeleid-ataro/ 

 

Daarnaast geldt altijd:  

• Houdt minimaal 1,5 meter afstand 

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

koorts  

Waterpolo scheidsrechter  

Competitie spelen kan alleen als er voldoende speler, coaches en trainers zijn. Maar 

een competitie kan niet zonder officials, waaronder scheidsrechters! 

 

Iedere vereniging heeft de verplichting om scheidsrechters te hebben, anders mogen 

er geen teams ingeschreven worden voor de competitie.  

Op dit moment hebben we 3 scheidsrechters. Per scheidsrechter mogen we 2 teams in 

de competitie inschrijven, 6 teams totaal dus voor komende competitie. 

 

Een van onze scheidsrechters gaat een studie volgen waardoor hij niet meer of erg 
beperkt beschikbaar is. Dit betekent dat we voor de competitie 2021-2022 nog maar 4 

teams mogen inschrijven (C-jeugd t/m senioren). 

 

We hebben echter 5 teams voor komend seizoen wat zou betekenen dat we 1 team na 

de komende competitie niet meer kunnen laten spelen als we geen nieuwe 

scheidsrechter(s) opleiden. 

 

Een (beginnende) scheidsrechter fluit wedstrijden in onze regio en moet dit minimaal 

12x per seizoen doen.  

 
Heb jij interesse om scheidsrechter te worden? 

Wil je meer informatie? 

 

Meld je bij Taco Hanou. 

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. 
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