
 
 
 
Beste waterpolospeelsters en spelers, 
 
 
De voorbereidingen voor het seizoen 2011 - 2012 zijn weer in volle gang. De leden van de WPC zijn 
druk met deze werkzaamheden. Tevens heeft men in de afgelopen maanden gesprekken gevoerd 
met WAVE uit Delft.  
 
Deze gesprekken hadden als doel om een deel van WAVE te laten aansluiten in onze 
Startgemeenschap. Na wat ( verkennende ) gesprekken waarbij ook de beheerscommissie (BHC) 
aanwezig is geweest, is er door de BHC met het bestuur van WAVE een samenwerkingsverband 
afgesproken. 
 
 
Wat houdt deze samenwerking in :  
 
o De betreffende spelers ( ongeveer 6 spelers ) zullen gaan spelen in heren 1 of in heren 2, de 

WPC zal in goed overleg met de technische commissie bepalen wie waar gaat spelen. In heren 1 
en 2 komen vanuit onze verenigingen voldoende spelers zodat er een volwaardige integratie 
plaatsvindt en op die manier voorkomen we dat er een WAVE team in de SG komt. 

o Al onze trainingen zullen plaatsvinden op de tijden die we al gewend waren, er zal dus niet in 
Delft getraind gaan worden. 

o Er zullen 3 wedstrijden voor heren 1 en 3 wedstrijden voor heren 2 gespeeld worden in Delft. 
o De spelers die vanuit WAVE in de SG gaan deelnemen zijn in het bezit van een W diploma en 

zullen dus in ons W-rooster mee gaan draaien. 
o De spelers die in dit samenwerkingsverband bij de SG gaan spelen blijven lid van WAVE. 
o WAVE zal voor de periode van 2 jaar een van de basisverenigingen worden van SG de Vliet 
o Er zal 1 bestuurslid van WAVE plaats nemen in de BHC ( beheerscommissie, dit is het bestuur 

van de SG ). 
o Het reglement zoals wij kennen binnen de SG is ook van toepassing voor WAVE, middels een 

addendum zijn er wat aanvullende afspraken met WAVE gemaakt.  
o Tevens zullen een aantal WAVE leden die geen student meer zijn zich over gaan schrijven naar 

de SG, zodat er ook nog een kleine aangroei van leden is voor RZV-E en AVZV. 
 
 
De afspraken die we met WAVE gemaakt hebben zijn in een addendum aan ons reglement van de 
SG toegevoegd. Alle documenten die nodig zijn om deze ( tijdelijke ) uitbreiding van de SG te 
realiseren zijn getekend door de 3 besturen van de SG en zullen opgestuurd worden naar de KNZB. 
 
Wij hopen dat jullie middels deze korte memo voldoende zijn geïnformeerd. Het tijdsbestek waarin 
alles tijdig geregeld moest worden was erg kort. Mochten er desondanks toch nog vragen zijn die 
men beantwoord wilt hebben of zwaarwegende zaken zijn waardoor men van mening is dat het 
samenwerkingsverband niet kan doorgaan dan kunnen deze via de secretaris c.f.van.dijk@versatel.nl 
van de BHC gemeld worden voor 8 juni 2011. 
 
 
 
Met sportieve groet 
Namens SG de Vliet 
 
Youp van Hees 
Voorzitter BHC 


