OFFICIALS GEZOCHT!
Zoals elk jaar, zijn we ook dit jaar op zoek naar mensen die tijdwaarnemer willen
worden. Wij zoeken ouders/verzorgers, broers, zussen, tantes, ooms enz., iedereen
van 16 jaar en ouder die geïnteresseerd is in zwemmen en er graag meer bij
betrokken wil zijn.
Wellicht is niet bekend dat een zwemvereniging, die deel wil nemen aan
zwemwedstrijden ook zwemofficials moet leveren.
Dit houdt in; als er 1 tot 5 zwemmers meedoen de vereniging minimaal één
zwemofficial moet leveren. Bij 5 tot 10 zwemmers minimaal twee zwemofficials.
Een zwemofficial is o.a. iemand die tijdens de wedstrijden
- de tijden klokt
,een tijdwaarnemer
- Administratie doet ,jury wedstrijdsecretariaat
- Starter
,Starter
Helaas zijn de zwemofficials bij onze zwemvereniging dun gezaaid. Wij zijn dan ook
met spoed op zoek naar mensen die heel graag meer betrokken willen zijn bij het
zwemmen. Het zou heel fijn zijn als die mensen bereid zouden zijn een cursus van
maar 4 avonden te willen volgen, plus 1 examen avond [voor Tijdwaarnemer]
Cursus is dit jaar in Januari 2017.
U bent dan – als u met goed gevolg de cursus heeft afgerond – officieel een
zwemofficial van de KNZB
Na deze cursus (waarvan 1 avond praktijkles is) is het wel verplicht om minimaal 3x
te fungeren als tijdwaarnemer (dus maar 3x per jaar). Vaker zou uiteraard nog
mooier zijn. Natuurlijk wordt de cursus betaald door de vereniging.
Als er mensen zijn die deze cursus willen doen, dan kan de zwemvereniging gewoon
blijven deelnemen aan de wedstrijden. Want zegt u nu zelf, het zou toch echt heel
zonde zijn als de zwemmers niet meer kunnen laten zien hoe goed ze zijn en ze
geen wedstrijden hebben om naar uit te kijken. Daarnaast is het ook altijd gezellig
tijdens de wedstrijden. Hoe meer officials, hoe gezelliger en met meer officials
kunnen wij naar meer wedstrijden.
Wij begrijpen dat iedereen het druk heeft, maar misschien heeft u wellicht nog een
paar plekjes vrij in uw agenda. Echt, de zwemvereniging en alle wedstrijdzwemmers
zullen u erg dankbaar zijn.
Laat het ons weten op het e-mailadres: zwemcommissiealkemade@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Liz, Monique, Janneke, Arnold en Christa
d.d 20-6-2016

