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Ieder jaar wordt begin juni de Alphense 
Sportontmoeting georganiseerd. Dit jaar doen 
wij weer mee. Sterker nog, na lange tijd van 
weggeweest staat waterpolo weer op het 
programma. Nog belangrijker is dat wij lol 
hebben in de andere sporten die voor ons op 
het programma staan. Het is van woensdag 1 
juni t/m zaterdag 11 juni.  

Schrijf je in voor een onderdeel bij Jeroen 
Wijs. Dit kan via rez.jeroen@gmail.com Het 
inschrijven kan per team, maar ook 
individueel. Mocht je vragen hebben of 
informatie willen: bel Jeroen op 06-26126034. 

Op de site staat een leuk filmpje. 
http://www.azc-
alphen.nl/2016/04/05/sportontmoeting-2016/ 

Programma:  

Woensdag 1 juni Puzzelrit (2 auto's, 3 per auto) 
Donderdag 2 juni Petanque (3 mannen, 3 vrouwen) 
Vrijdag 3 juni Racketlon (3 mannen, 3 vrouwen) 
Maandag 6 juni Schieten (3 personen) 
Dinsdag 7 juni Tennis (3 mannen, 3 vrouwen) 
Woensdag 8 juni Flag Foorball (5 mannen, 5 

vrouwen) 
Donderdag 9 juni Waterpolo (heel veel personen om 

te helpen) 
Vrijdag 10 juni  Volleybal (6 mannen, 6 vrouwen) 
Zaterdag 11 juni Verrassingsonderdeel met 

aansluitend een feest 
 
 Van	de	ledenadministratie	

Het einde van dit seizoen verschijnt zo’n 
beetje aan de horizon. Voor leden vaak een 
moment om hun sportieve loopbaan bij AZC te 
evalueren. Binnen AZC kennen we al sinds 
jaar en dag de regel dat opzeggingen per 
kwartaal worden gehonoreerd met  
inachtneming van 1 maand opzegtermijn. 
Opzegging ontvangen in mei worden dus 
effectief per 1 juli. Daarentegen worden 
opzegging ontvangen in juni pas effectief per 
1 oktober. We hopen natuurlijk dat iedereen 
volgend seizoen weer van de partij is, maar in  
 

 
voorkomende gevallen wordt strikt de 
hierboven geschetste werkwijze gehanteerd. 
Waterpoloërs moeten er daarnaast rekening 
mee houden dat overschrijvingen van/naar 
andere verenigingen voor 1 juni verricht 
moeten zijn om voor de nieuwe club uit te 
mogen komen in het nieuwe seizoen. 
 

 Rabobank	Sponsor	Fietstocht	
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 26 juni organiseert de Rabobank wederom 
deze fietstocht. Een prachtige manier om een 
mooie rondgang op de fiets te combineren 
met wat extra inkomsten voor AZC. Fiets 
mee! En neem zoveel mogelijk clubgenoten, 
vrienden en familie mee. Inschrijving kan op 
de dag zelf bij het startpunt in Alphen bij 
AAV’36 of Wielervereniging Avanti. Meer 
informatie: http://www.azc-
alphen.nl/2016/04/26/doe-mee-aan-de-
rabobank-sponsorfietstocht. 

 NK	Waterpolo	voor	D-jeugd	
 

 

 

 

 

In het kader van het 90 jarig bestaan heeft 
de KNZB de organisatie van het NK D Jeugd 
toegewezen aan AZC. Dit Nederlands 
Kampioenschap zal plaatsvinden in het 
weekend van 11 en 12 juni. AZC zal samen 
met Thermen2 verantwoordelijk zijn voor de 
organisatie. We zullen dit evenement dan ook 
gebruiken om een aantal zaken alvast te 
testen voor het Europees Jeugd 
Kampioenschap (11-18 september in 
AquaRijn). Ook voor het NK zoeken we 
vrijwilligers om dit evenement voor de 
sporters goed te laten verlopen. Op dit 
moment zoeken we naar juryleden, op- en 
afbouw en mensen voor achter de bar. 
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 Van	de	bestuurstafel	
Tijdens het bestuursoverleg van 9 mei is 
besloten een aanpassing in het dagelijks 
bestuur door te voeren. Arie van Geen, 
momenteel penningmeester a.i., stelt zich 
tijdens de komende ALV verkiesbaar. Op 
voorhand is daarop besloten om het dagelijks 
bestuur te vormen, zoals de statuten 
voorschrijven, met de voorzitter, 
penningmeester en de secretaris. Ronald van 
Eenennaam treedt als voorzitter Waterpolo 
terug uit het dagelijks bestuur, maar blijft lid 
van het algemeen bestuur. Ronald bedankt 
voor je deelname aan het dagelijks bestuur! 
Voor de volledigheid hieronder opgave van de 
huidige bezetting van het bestuur van AZC. 
 
Dagelijks bestuur -tevens lid van algemeen 
bestuur- 
Voorzitter: Simon de Witte 
Penningmeester: Arie van Geen 
Secretaris: Marcel In der Maur 
Algemeen bestuur  
Waterpolo: Ronald v Eenennaam 
Wedstrijdzwemmen: Vacature 

Waarneming door 
Peter Bootsma 

Synchroon zwemmen: Vacature 
Waarneming door 
Marion Witteveen 

Schoonspringen: Marike Jehee 
REZ:  Jeroen Wijs 

 

 Tjerk	verruilt	cap	voor	politiepet	

 
Na een lange en succesvolle waterpolo carrière 
verlegt Tjerk Kramer zijn focus. Hij gaat zich 
richten op het politie-ambt! AZC denkt met 
veel plezier terug aan alle mooie en 
succesvolle momenten die Tjerk met onze 
waterpolo hoofdmacht heeft behaald en  

 
 
danken hem daarvoor! Veel succes onder je 
politiepet Tjerk! 
 

 AZC90	Rozenactie	
Op 2 april zijn veel familieleden 
van onze leden getrakteerd op 
een mooie bos rozen uit onze 
actie! Dank aan alle verkopers. 
Met deze actie hebben we een 
mooie donatie aan de clubkas 
behaald. Daarnaast hebben de 
topverkopers ook een mooie 

aanvulling op hun zakgeld bij elkaar verkocht! 
 

 Zwemmen	voor	Make-A-Wish	

 
Op zaterdag 28 mei 2016 gaan wij (de kids 
van de REZ) sponsor zwemmen. 
Met de opbrengst van het sponsor zwemmen 
willen we aan het einde van het seizoen een 
leuke afsluiting organiseren. Maar we gaan 
deze keer niet alleen voor ons zelf zwemmen, 
we gaan ook zwemmen voor kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. Dus de REZ van 
AZC heeft zich officieel aangemeld bij Make-A-
Wish Nederland met deze actie. 
Wij gaan na de laatste les op 2 juli met de 
trainers, trainsters en de kinderen naar de 
Linnaeushof. 
Omdat Bovo Tours uit Roelofarendsveen de 
combinatie zo goed vindt, krijgt de REZ een 
touringcar volledig kosteloos ter beschikking. 
Voor meer info over onze grootste sponsor 
Bovo tours zie: www.bovotours.nl Iedereen is 
welkom om te komen kijken op 28 mei in 
AquaRijn. Wij beginnen om 10:00 


