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Het is weer een tijdje geleden dat de e-Kwaker in jullie postvak is verschenen.
In deze e-Kwaker worden jullie weer op de hoogte gehouden van het laatste
nieuws rondom ZZG De Boskikkers !
Met vriendelijke groet,
Bestuur Zwemvereniging ZZG De Boskikkers

Afscheid Daphne
Na ruim 12 jaar lid te zijn geweest bij ZZG de Boskikkers
heeft Daphne afgelopen vrijdag 24 augustus afscheid
genomen van de club. Ze gaat binnenkort verhuizen
naar Nijmegen om daar haar studie tot anesthesist voort
te zetten. Wij willen Daphne graag bedanken voor al
haar inzet voor de zwemclub. Vanaf 2016 was Daphne
tevens actief als bestuurlid, eerst als algemeen bestuurslid, maar later ook als secretaris. Uiteraard is Daphne op
de algemene ledenvergadering nog even in het zonnetje
gezet. Daphne veel succes in Nijmegen en tot ziens!

Verslag ALV 24 augustus
Afgelopen vrijdag 24 augustus is er in het zwembad Zwanemeer na de training weer een ALV geweest ter benoeming van de nieuwe bestuursleden.
Rutger Dijkstra zal het stokje van Daphne overnemen en is benoemd als nieuwe secretaris. Daarnaast is Aniek Schutrup benoemd als algemeen bestuurslid.
Aniek zal zich bezig gaan houden met de het coördineren van wedstrijden en
het contact met de ouders van de jonge leden.
Tijdens de ALV is er tevens aandacht geweest voor nieuwe initiatieven om de
zwemclub meer in de openbaarheid te krijgen. Het bestuur zal de nieuwe
ideeën in de komende tijd nader evalueren en concrete plannen maken.
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Afsluiten zomerseizoen
Het zomerseizoen is weer bijna afgelopen. Woensdag hebben we al een spetterende einde zomerseizoen gehad door allemaal de Elfstedentocht te
zwemmen. Verder hebben we een foto genomen bij ons nieuwe bord langs
het zwembad in Gieten. Zie hieronder het resultaat! Daarnaast zijn er flyers
verspreid in verschillende zwembaden om zo nog meer leden te kunnen
werven.
We hopen jullie allemaal vrijdag te zien voor nog een leuke afsluiter !
Natuurlijk willen wij alle trainers bedanken voor hun inzet tijdens het zomerseizoen!

Zwemmen in Zuidlaren
Vanaf september begint het winterseizoen. Dit betekent dat de trainingen
vanaf dan weer plaats zullen vinden in zwembad Aqualaren in Zuidlaren. De
trainingen zullen op de volgende momenten plaatsvinden:
Woensdag: 18:15 - 19:00 uur
Donderdag: 18:15 - 19:15 uur
Woensdag 5 september is weer onze eerste training in het binnenbad. We
hopen iedereen volgende week weer te kunnen verwelkomen in Aqualaren.

Boskikkernacht
Op zaterdag 8 september is het weer tijd voor de boskikkernacht! Iedereen is
welkom op veldje 12 in de bossen in Schoonloo bij het Uteringskamp. Rond
etenstijd zal de barbecue beginnen, waarna wij een avondspel gaan doen in
het bos. Na het avondspel is er een gezellig kampvuur tot in de late uurtjes.
Na een nacht kamperen in het bos is het 's ochtends weer tijd om in de pakken en naar huis te gaan.
Uiteraard kun je je ook alleen aanmelden voor de barbecue. Meld je zo snel
mogelijk aan via deze link.
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Oproep: Voor het traditionele houtvuur hebben we hout nodig. Iedereen die
nog brandhout over heeft is welkom om dit mee te nemen !!
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