
	  
	  

Beste	  leden,	  

“Wat	  is	  de	  toekomst	  van	  waterpolo	  van	  SG	  De	  Vliet?”	  
Als	  waterpolocommissie	  (wpc)	  willen	  we	  heel	  graag	  helderheid	  zien	  te	  krijgen	  op	  deze	  vraag.	  We	  
willen	  ervoor	  zorgen	  dat	  we	  de	  komende	  jaren	  waterpolo	  als	  sport	  aan	  de	  leden	  kunnen	  blijven	  
aanbieden	  op	  basis	  van	  wat	  de	  leden	  –	  dus	  jullie!	  –	  willen.	  	  
	  
Waarom	  
We	  willen	  die	  helderheid	  krijgen	  en	  ook	  vastleggen	  in	  een	  plan.	  Zonder	  plan	  bestaat	  namelijk	  het	  
risico	  dat	  je	  uitkomt	  waar	  je	  liever	  niet	  wilt	  zijn.	  Vele	  verenigingen	  houden	  op	  te	  bestaan,	  omdat	  ze	  
geen	  helder	  beeld	  én	  plan	  hadden.	  Dat	  willen	  we	  als	  wpc	  natuurlijk	  voorkomen.	  
Dat	  plan	  kunnen	  we	  echter	  niet	  alleen	  bepalen,	  dat	  willen	  we	  samen	  met	  de	  leden	  doen.	  
We	  willen	  immers	  vol	  vertrouwen	  in	  de	  toekomst	  blijven	  waterpoloën.	  	  
	  	  
Hoe	  
We	  hebben	  een	  brainstormavond	  georganiseerd	  waarin	  we	  als	  wpc	  samen	  met	  leden	  helderheid	  op	  
de	  toekomst	  willen	  krijgen.	  Hiervoor	  willen	  we	  dat	  er	  per	  team	  twee	  spelers	  op	  de	  brainstormavond	  
aanwezig	  zijn.	  Van	  de	  jeugdteams	  mag	  naast	  de	  twee	  spelers	  ook	  één	  ouder	  meekomen.	  
	  
Brainstormen?	  
Nee,	  we	  gaan	  niet	  vergaderen.	  Dat	  is	  té	  saai.	  We	  gaan	  écht	  brainstormen,	  de	  opzet	  is	  bijzonder	  
interactief	  en	  leuk.	  Over	  een	  aantal	  onderwerpen	  mag	  je	  jouw	  mening	  en	  inzichten	  opschrijven.	  
En	  er	  is	  natuurlijk	  ook	  de	  mogelijkheid	  om	  met	  elkaar	  van	  gedachten	  te	  wisselen	  en	  ook	  je	  
gezamenlijke	  gedachten	  te	  noteren.	  
	  
Wanneer	  
De	  brainstormavond	  is	  woensdag	  4	  juni	  van	  20.00	  tot	  22.00	  uur	  in	  het	  clubhuis	  in	  Forum	  Kwadraat.	  
De	  avond	  wordt	  geleid	  door	  Jan	  Vrencken	  en	  Joey	  van	  der	  Klugt	  van	  de	  wpc.	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
Aanmelden	  
Willen	  jullie	  per	  team	  bepalen	  welke	  twee	  spelers	  aanwezig	  zullen	  zijn?	  Doe	  dat	  in	  overleg	  met	  je	  
teamcaptain	  en/of	  trainer.	  Wil	  je	  als	  teamcaptain	  of	  trainer	  uiterlijk	  28	  mei	  e-‐mailen	  wie	  er	  namens	  
je	  team	  komt;	  dit	  kan	  naar	  voorzitter.waterpolo@sgdevliet.nl.	  
	  
Vragen	  
Heb	  je	  voorafgaand	  nog	  vragen	  over	  de	  brainstormavond,	  bel	  dan;	  
Jan	  Vrencken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   06-‐12990908	  
Joey	  van	  der	  Klugt:	  	   06-‐48460393	  
	  
Wie	  doet	  mee?	  	  

	  
	  


