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Resultaat Flyeractie  

In de maand januari hebben wij een flyeractie 
opgezet in Heiloo om de bewoners te attenderen op 
de Zwemclinic die gegeven is op 11 maart jl. We 
kunnen als vereniging positief terugkijken op deze 
actie. Concreet kunnen we melden dat we vijf nieuwe 
leden hebben geworven. Door dit resultaat willen wij 
hier in 2013/2014 een vervolg aan geven en hopen 
dan weer op uw inzet!  

 

Nieuwe website  

De website van De Spetters was erg verouderd.  
Aangezien wij op zoek zijn naar nieuwe leden, is het 
van belang dat je ook online goed zichtbaar bent. 
Hoog tijd dus voor vernieuwing! Het bestuur heeft 
besloten om een nieuwe, professionele website te 
laten bouwen, met dank aan Dynadata! Kijk snel op 
www.de-spetters.nl om deze te bewonderen. Mocht 
je aanvullingen hebben, laat het ons s.v.p. weten!  
 

Zwemactief  

In de maand Juni hebben een aantal trainers van de 
Spetters een bijdrage geleverd aan ZwemActief. Dit 
is een onderdeel van het programma Sport@School, 
waarin kinderen van basisscholen uit de omgeving 
tijdens gymlessen kennis kunnen maken met diverse 
sporten. Hierbij willen wij de trainers van de Spetters 
bedanken voor hun inzet. Weer een mooi stukje 
publiciteit voor onze zwemvereniging!  
 

Trainers cursus Esli van westerop  

In Oktober 2012 is Esli gestart met een Trainers 
Cursus via de KNZB. Door het volgen van deze 
training heeft Esli een schat van informatie 
verkregen, waar onze vereniging veel baat bij kan 
hebben. In Oktober 2013 hoopt Esli deze training 
goed af te ronden. Wij hebben daar al het vertrouwen 
in! Esli; succes met de laatste loodjes!  

 

start nieuw zwem seizoen 

Het nieuwe zwemseizoen gaat weer van start op 
maandag 2 september a.s. in zwembad “De Beeck” 
te Bergen.  

Fietspuzzeltocht 

Op zaterdag 14 september a.s. wordt onze jaarlijkse 
fietspuzzeltocht gehouden. In kleine groepjes fiets je 
’s middags in de omgeving van Heiloo, terwijl er 
diverse vragen beantwoord moeten worden. We 
sluiten de dag af met een heerlijk diner! Om 12.00 
uur verzamelen wij bij het verenigingsgebouw 
"Kleurenpracht" te Heiloo. Nog niet aangemeld? Doe 
dit snel door een mail te sturen naar  
mvanderzon@zonnet.nl of naar  
marjon_philips@hotmail.com  
 

Samenvatting enquete 2013  

Afgelopen juni is er net als in 2012 een enquete 
gehouden onder de leden. Hieraan heeft dit jaar 20 

% van de leden gehoor gegeven. Uit de enquete is 
veel zinvolle informatie gekomen, waarmee we 

aankomend seizoen zeker aan de slag gaan. Zo zijn 

er goed ideeën geopperd over ledenwerving, geven 
een aantal leden aan dat de training nog fanatieker 

mag. Tijdens de “pizza avond” van het bestuur en 
trainers hebben we afgesproken om meer in te gaan 

op niveauverschillen en gaan we meer variatie in de 

trainingen stoppen. Verder was de enquete erg 
positief, wat een mooi compliment aan de trainers is. 

 

Uitmarkt Uit & Zo 

Op zaterdag 7 september tussen 11.00 uur en 16.00 

uur staat de Spetters met een kraampje op de 
uitmarkt Uit & Zo te Heiloo. Deze uitmarkt geeft 

culturele, educatieve en sportieve verenigingen de 

mogelijkheid zich te presenteren. Uiteraard mogen 
wij hier als vereniging uit Heiloo niet ontbreken!  

 

Regionaal zwembad is van de baan 

De laatste tijd is er in de media veel gesproken over 
de toekomst van zwembaden in de regio. Zoals jullie 
wellicht vernomen hebben, is het regionale zwembad 
van de baan. In de  gemeenteraadsvergadering 
begin Juli, wilde het college van burgemeester en 
wethouders samen met de gemeente Castricum een 
vervolgonderzoek doen naar de haalbaarheid van 
een regionaal zwembad. Helaas ging de raad hier 
niet mee akkoord. Wij als bestuur waren een groot 
voorstander van dit regionale zwembad omdat deze 
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het gehele jaar open zou zijn en op een locatie 
dichtbij de bewoners van Heiloo. Wij betreuren het 
dan ook zeer dat het idee voor een regionaal 
zwembad definitief van de baan is.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Voorzitter 
Peter van Hove 
Baetenburg 54, 1852 TS Heiloo, 072-5336782 

peter.van.hove@de-spetters.nl 

 
Secretaris- Coördinator Ophaalwijk 
oudpapier 
Thea Smakman - Bruin 

De Krommert 42, 1851 ZE Heiloo, 072-5053651 
secretaris@de-spetters.nl 

 

Penningmeester 
Ed Lenting 

Tuinenhof 11, 1851 ZR Heiloo, 06-50685316 
penningmeester@de-spetters.nl  

 

Lid Zwemzaken 
Gerben Kits 

Kanaaldijk 309, 1825 DB Alkmaar, 072-5064010 
gerben_kits@hotmail.com   

 

Algemeen Lid 
Ellen Haveman 

Meidoornlaan 37, 1906 WS Limmen, 072 8887223 
ellenhaveman@hotmail.com 

Website 
www.de-spetters.nl  

 
Ledenadministratie 
Ed Lenting 
Tuinenhof 11, 1851 ZR Heiloo, 06-50685316 

penningmeester@de-spetters.nl  

 
Zwembaden 
Hippo’s de Beeck 
Molenweidtje 2, Bergen, 072-5119911 

www.hippos-debeeck.nl  
 

Het Baafje (alleen ’s zomers) 

De Omloop 11, Heiloo, 072-5333909 
 

Bankrekeningnummers 
ING Bank :  65.14.42.443 

T.n.v.:  Penningmeester de Spetters 

 Tuinenhof 11, Heiloo 
 

Kijk voor een overzicht van onze trainers op onze 
website, www.de-spetters.nl.  
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