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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algemene Ledenvergadering KNZB, 12 april 2014
Alle verenigingssecretariaten hebben onlangs een uitnodiging ontvangen voor het bijwonen
van de Algemene Ledenvergadering van de KNZB. Op de ledenvergadering worden besluiten
genomen die van belang zijn voor elke vereniging, en waar verenigingen rechtstreeks invloed
kunnen uitoefenen op het beleid van de KNZB.
De agenda en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de site van de KNZB via deze link:
http://www.knzb.nl/knzb/algemene_ledenvergadering/

ZC De Forel (Wolvega) genomineerd voor prijs “de ondernemende vereniging van het jaar”
Zaterdag 22 maart was de jaarlijkse voorzittersdag. Tijdens dit evenement, georganiseerd in
het Topsportcentrum Almere, is de prijs aan de meest ondernemende vereniging van het
jaar uitgereikt aan de ZV de Gelenberg. Uit onze regio was ZC de Forel uit Wolvega
genomineerd voor de prijs. Zij verdiende de nominatie voor de zwempromotie middels
zwemclinics en het Aquazwemmen voor schoolkinderen.

Contributie-inning april 2014
In april 2014 wordt de contributie van de KNZB en regio Noord voor 70% van het totale
bedrag via het depot van uw vereniging geïnd. Let daarbij op, dat ook de contributie van de
regio wordt geïnd (aantal leden x € 2,00).

Cursus wedstrijdzwemmen, niveau 2, Appingedam/Delfzijl
Binnenkort start in Delfzijl een cursus trainer wedstrijdzwemmen niveau 2. Voor deze cursus
zijn nog plaatsen beschikbaar. Voor meer informatie over de dagen waarop de cursus wordt
gehouden: mail naar slagter46@hotmail.com

Wedstrijd-uitslagen wedstrijdzwemmen op regiosite
Op de site van regio-Noord zullen binnenkort de uitslagen worden gepubliceerd van de
wedstrijden die in onze regio worden gezwommen. Wij vragen organiserende verenigingen
de uitslagen van wedstrijden te sturen naar het mailadres uitslagen@knzbnoord.nl.

Waterpolo: ManMeercup Heerenveen
Zaterdag 19 april worden in Sportstad Heerenveen voor de tweede maal de finales van de
ManMeercup gespeeld. Dit betreft een top-waterpolo wedstrijd in onze regio. Zie voor meer
informatie de site van de KNZB.

