Agenda
NIEUWSBRIEF september 2016



Nieuws





Dames 1 heeft een nieuwe sponsor,
Drank- en Spijslokaal Markant.










Ook de pupillen hebben een sponsor:
Studio Stip. Met nieuwe badpakken en
zwembroeken hebben zij hun eerste
wedstrijd gewonnen van NDD met 75!








Zaterdag 24 september:
Dolfijnwedstrijd deel 1
24 september, 15:00: Heren 4 - DOS
H2
24 september, 15:45: Dames 2 - ENC
Arnhem (SG) Da2
24 september, 16:45: Heren 3 - DOS
H1
24 september, 17:30: Heren 2 - TriVia
H3
24 september, 18:30: Dames 1 Waterpolo Den Haag (SG) Da1
24 september, 19:45: Heren 1 - WS
Twente H1
25 september, 15:45: Gemengd-D <13:
Thetis DG1 - Livo DG1
Zaterdag 1 oktober: 6-kamp deel 1
Zondag 2 oktober: Competitie deel 1
2 oktober, 13:00: Livo Gemengd-B <17
- PFC Rheden BG1
Zondag 9 oktober: Medaille deel 1
Zaterdag 15 oktober:
Swimkick/Minioren deel 1
9 oktober: pupillentoernooi
Lichtenvoorde

Verandering zwemcompetities
De zwemcompetities gaan flink op de schop
dit nieuwe seizoen. De afgelopen jaren
hebben we met een ploeg in de A-competitie
en met een ploeg in de C-competitie
gezwommen. De KNZB heeft besloten om
deze manier van competitie zwemmen op te
heffen en over te gaan op een landelijke
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competitie. Clubs kunnen dan zelf met een
paar clubs de landelijke wedstrijden
zwemmen. LIVO gaat die landelijke competitie
samen zwemmen met Zutphen. Dit komt neer
op 2 uitwedstrijden en 2 thuiswedstrijden. De
resultaten van alle, van dit soort type
competitie, zullen samen verwerkt worden in
een landelijk klassement.

Sportboulevard
Het sportboulevardproject heeft weer een
aantal belangrijke hordes genomen richting de
realisatie van de sportboulevard. Inmiddels
heeft de gemeente een budget vrijgemaakt
om een haalbaarheidsonderzoek te kunnen
laten doen en daarbij is een projectleider
aangewezen die het project gaat begeleiden.
In samenwerking met Stichting Exploitatie
Meekenesch, LIVO, FCCL, L.IJ.V., Lopersgroep
'90, LTC De Kei, WTC De Keitrappers, LONGA
’59 en Handbalvereniging Erix is een
organisatie gekozen die het
haalbaarheidsonderzoek gaat doen. Dit zal in
nauwe samenwerking gebeuren met de
bovengenoemde verenigingen en de
gemeente, en omdat het onderzoek al in
januari 2017 afgerond zou moeten zijn, komt
er een drukke tijd aan. Vanuit de leden van de
verenigingen wordt ook gevraagd om mee te
denken in het proces en daarom zoekt ook
LIVO mensen die hierin graag een rol willen
spelen. In eerste instantie wordt er een vijftal
werkgroepen opgericht, bestaande uit
verenigingsleden:










Communicatie(plan) - Hoe communiceert
het projectteam met de buitenwereld
(pers, omwonenden, verenigingen, etc)?
Inrichtingsplan - Hoe gaat de
sportboulevard in de omgeving geplaatst
worden?
Waardematrix - Wat zijn de toegevoegde
waarden die de sportboulevard kan
hebben?
Vrijwilligersbeleidsplan - Welke
vrijwilligersfuncties zijn er binnen de
sportboulevardorganisatie en hoe worden
deze functies vervuld?

Ben je bekend met een van deze terreinen
en/of wil je je graag inzetten voor de
sportboulevard? Laat het dan even weten bij
het bestuur van LIVO. De nieuwsbrief zal de
komende tijd meer informatie over de
voortgang van het onderzoek geven.

Onlangs tekenden de voorzitters van Erix en
Longa ’59 de intentieverklaring voor de
sportboulevard.

Programma van eisen - Aan welke eisen
moet de sportboulevard aan voldoen?
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Autowasactie
Het is alweer een tijdje geleden, maar toch
nog even een kort berichtje over de
autowasactie. Ook dit jaar is een grote groep
enthousiastelingen aan de slag gegaan om
zoveel mogelijk auto's te wassen en geld op te
halen voor ZPC LIVO. Extra motivatie daarbij
was dat een groot deel van de opbrengst naar
de Voor Lieve Lotte actie zou gaan, die die dag
een sponsordag georganiseerd hadden.
Uiteindelijk is er 942 euro opgehaald met de
actie, waarbij 250 euro naar de Lieve Lotte
actie gegaan is, een mooi resultaat!

Seizoensvoorbereiding heren en
dames

Livo dames prolongeren hun titel en worden
ongeslagen kampioen op het
Strandbadtoernooi in Winterswijk.

De selecties van de dames- en
herenwaterpoloteams zijn weer volle bak
bezig geweest om zich optimaal voor te
breiden op het nieuwe seizoen.

De heren en dames hebben zich ook in het
zweet gewerkt tijdens een heus boot-camp bij
Stroombroek in Braamt.
Dames 1 is druk bezig met push-ups onder
leiding van ‘nieuwe’ trainer Patrick Gartsen,
die stiekem de Olympische spelen aan het
volgen is.
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Iets te melden? Op of aanmerkingen op de
nieuwsbrief? Mail de redactie! redactie@livo.nl
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