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NIEUWSBRIEF maart 

Nieuws 
 De paaseitjesactie begint weer (kijk 

verderop in de nieuwsbrief voor meer 

informatie). 

 Livo wil graag met een groep 

meelopen met de avondvierdaagse. 

Iedereen vanaf de brugklas kan 

meedoen. Lijkt je dat leuk? Geef je 

dan op bij Rini (rini@livo.nl). 

 Sanne Lemelder en Derek Kemperman 

zijn verkozen tot pupillen van de 

maand. Zij zullen dus op de bank 

plaatsnemen bij thuiswedstrijden van 

dames 1 (15 maart) en heren 1 (29 

maart). 

Agenda 
 15 maart – Laatste zwemcompetitie 

 15 maart, 17:00 – Dames 1 thuis tegen 

Den Haag 

 15 maart, 20:00 – Heren 1 thuis tegen 

ZV De Zaan 

 23 maart, 19:30 – Livo Heren 3 tegen 

Heren 2 

 29 maart, 18:00 – Livo Heren 2 tegen 

Heren 4 

 3 april – Algemene Ledenvergadering 

 19 april – Kaderavond 

 27 april – Clubkampioenschappen 

 6-9 juni – Pinksterkamp 

Van de bestuurstafel 
Terug van weggeweest: Van de bestuurstafel. 

Deze week wordt er afgetrapt door Raymond 

Wopereis, voorzitter van ZPC Livo. 

ALV? Wat is dat? 

Om maar meteen met de deur in huis te 

vallen, ALV staat voor Algemene 

Ledenvergadering! Omdat wij een officiële 

vereniging zijn met statuten, die door een 

notaris zijn bekrachtigd, hebben we ook de 

verplichting om één maal per jaar de leden, 

jullie dus, te informeren over het reilen en 

zeilen van het jaar ervoor……… 

Zijn we er nog? Mooi! 

De opkomst op deze avond ligt zo rond de 

10% van ons totale ledenaantal. Waar zijn de 

overige 90% op deze avond? Waarom neemt 

die 90% geen tijd om aanwezig te zijn op de 

ALV? Vindt die 90% een ALV “toch maar saai” 

mailto:rini@livo.nl
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of geven ze zo aan dat ze het volle vertrouwen 

hebben in ons kader, vrijwilligers, trainers, 

commissies en het bestuur?  

Dat laatste is mooi, maar toch zien we graag, 

dat meer leden de weg naar de clubruimte 

kunnen vinden als er een ALV wordt 

gehouden. Het officiële ALV gebeuren is vaak 

maar één uur. Daarna vindt er een ludieke 

activiteit plaats en kan er eventueel onder het 

genot van een drankje gepraat worden met 

andere Livo leden en vrijwilligers. 

Kortom: wij als bestuur zouden graag willen 

weten waarom die 90% niet komt opdagen bij 

een ALV! 

Kom daarom donderdag 3 april naar de 

clubruimte en vertel ons waarom je nog nooit 

op een ALV bent geweest of waarom het zo 

lang is geleden, dat je bent geweest. Dan 

houden we die avond gelijk een ALV. 

Voor degenen, die altijd trouw naar de ALV 

komen, jullie zijn uiteraard van harte welkom 

op donderdag 3 april a.s., aanvang 20:30 uur. 

Namens het bestuur, 

Raymond Wopereis 

Aan de W-officials 
Een oproep van de penningmeester aan alle 

vrijwilligers die elke zaterdag of zondag official 

zijn bij de waterpolowedstrijden. Controleer 

na elke wedstrijd even het formulier, want er 

is een grote hoeveelheid boetes 

binnengekomen. Veel van de boetes hebben 

te maken met het niet of niet correct invullen 

van de w-official gegevens, dus let daarop! 

Jason Browne en Dave Holweg 

Gelders Kampioen 
Een kleine afvaardiging van ZPC LIVO heeft 

tijdens het GLAK (Gelderse Langere Afstanden 

Kampioenschappen), die op 22 en 23 februari 

in zwembad “de Vallei” te Veenendaal werden 

gezwommen, prachtige resultaten behaald. 

 

Er deden 7 zwemmers mee en 2 hiervan 

mochten zich na afloop Gelders kampioen 

noemen, te weten Jason Browne op de 800 
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meter vrije slag en Dave Holweg, eveneens op 

dezelfde afstand. Jason verbeterde zijn 

persoonlijk record ook nog eens met 10 

seconden. Beiden kregen een gouden medaille 

omgehangen en ontvingen tevens een mooie 

oorkonde voor deze voortreffelijke prestatie. 

Lees de rest van het verslag op livo.nl 

Paaseitjesactie gaat weer 

beginnen! 
Na het 

overweldigende 

succes van de actie 

van vorig jaar, gaat 

Livo uiteraard voor 

een nog groter succes 

van de 

paaseitjesactie in 2014! Vanaf eind maart kan 

iedereen weer aan het verkopen slaan. Voor 

de beste verkopers ligt er natuurlijk weer een 

mooie prijs te wachten. Binnenkort hoor je 

meer over de actie. 

In the spotlight 
In the spotlight staat deze keer (vertrekkend) 

secretaris Marleen de Jong.  

Na jarenlang in de redactie van het Livo 

clubblad te hebben gezeten, moet je nu 

toekijken hoe anderen de digitale 

nieuwsbrief in elkaar zetten. Oefen je 

nog invloed uit op Dirk? 

Nee hoor, ik heb er geen moeite mee om dit 

los te laten. Er zitten enthousiaste jonge 

mensen in de redactie van de Nieuwsbrief, 

dus dat komt helemaal goed. En ik oefen ook 

geen invloed uit op Dirk, haha, die redt zich 

prima zelf! 

Mis je het schrijven van stukjes voor het 

clubblad? 

Ik moet je eerlijk melden dat ik het schrijven 

niet mis. Ik vind schrijven op zich wel leuk, 

maar als het MOET geniet ik er beslist minder 

van… 

Wat vind je van de huidige Livo 

nieuwsbrief? 

Ik vind de huidige Nieuwsbrief leuk! 

Informatief en met een gezellige uitstraling: 

precies goed. Leuk 

ook dat jullie stukjes 

uit de “oude doos” 

halen! 

Heeft Dirk het 

schrijftalent van 

zijn moeder 

geërfd? 

Mocht er bij mij al 

sprake zijn van een 

talent op dit vlak; 

dan doet Dirk daar zeker niet voor onder! 

Hoe gaat het met Dirk Down Under? 

Met Dirk Down Under gaat het prima. Ik heb 

er meer moeite mee dan hij, geloof ik! Hij 

vermaakt zich daar uitstekend, heb ik de 

indruk. Hij houdt trouwens een blog bij: 

downunderdirk.blogspot.com. Hierop kun je 

zijn belevenissen volgen. 

Heb je nog nieuws of updates vanuit het 

bestuur die absoluut genoemd moeten 

worden? 

Vanuit het bestuur hebben we uiteraard de 

naderende ALV te melden. Joost zou daarover 

iets in de Nieuwsbrief zetten. Dankzij het 

succes van de verschillende acties hebben we 

http://livo.nl/PHP_files/berichten.php?nr=480
http://downunderdirk.blogspot.com/
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in 2013 financieel veel beter kunnen draaien 

dan we een jaar geleden verwachtten. Dat is 

natuurlijk goed nieuws. Aangetoond is wel 

hoe belangrijk deze acties zijn. Zonder deze 

financiële injecties had LIVO er nu beslist 

minder gezond voor gestaan. Daarin ligt dus 

ook een opdracht aan alle leden voor 2014! 

Daarnaast zijn we bezig met het beleidsplan 

voor de komende jaren. Speerpunten worden 

de werving van nieuwe jeugdleden en de 

kwaliteit van de jeugdopleiding. Hier komen 

we tijdens de algemene ledenvergadering op 

terug. 

Oproep 
Onze Social Media Redacteur Dirk de Jong 

heeft ons tijdelijk verlaten om een half jaar 

rond te reizen in Australië. Daarom zijn we op 

zoek naar iemand die zijn taak voor het 

bijhouden van de Livo Twitter en Facebook 

kan overnemen. Lijkt je dat leuk, stuur dan 

een mailtje naar redactie@livo.nl. Daar kun je 

ook nog steeds altijd je verslagen en uitslagen 

voor op de site en facebook kwijt. 

Zwemploeg ZPC LIVO stevig op 

2de plaats 
Tijdens de Gelderse A-competitie deel 4, die 

op zaterdag 8 februari in zwembad “De 

Beemd” te Lochem werd gehouden, heeft de 

zwemploeg van ZPC LIVO zich op de 2de plaats 

weten te handhaven en wist ze deze plek nog 

steviger in handen te krijgen. De achterstand 

op koploper NDD uit Doetinchem blijft klein 

en de voorsprong op nummer 3 ZV-Olympia 

uit Geldermalsen, is vergroot. Het zou een 

geweldige prestatie van onze smalle selectie 

mailto:redactie@livo.nl
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zijn als deze plek, met nog één wedstrijd te 

gaan gehandhaafd kan worden. 

Lees de rest van het verslag op livo.nl 

Uit de oude doos 
Het kampioenschap zit er dit seizoen niet in 

voor Dames 3. Dat was in vroeger wel anders, 

zoals je kunt zien op deze foto uit 2005. Toen 

konden zij al in maart hun kampioenschap al 

vieren. 

 

http://livo.nl/PHP_files/berichten.php?nr=479
http://livo.nl/PHP_files/berichten.php?nr=479

