Beste leden,
We hopen dat jullie en jullie familie allemaal een goede vakantie hebben gehad. Wij hebben in ieder
geval zin om éindelijk weer te starten! In deze nieuwsbrief lees je alles over de start van het seizoen.
Start seizoen
We starten vanaf dinsdag 1 september, conform de bijgaande trainingstijden. Maandag 24 augustus
heeft het bestuur nog overleg met het zwembad over de maatregelen die gaan gelden. We zullen
jullie zo snel mogelijk daarna informeren. Omdat de ontwikkelingen rondom het corona-virus snel
kunnen veranderen, willen we jullie vragen om de e-mail, verschillende Whats-appgroepen, en
Facebook (https://www.facebook.com/neptunus58) goed in de gaten houden, zodat je altijd op de
hoogte bent van het laatste nieuws.
De jaarkalender met alle trainingen volgt op een later moment. In september zullen er in principe
geen trainingen uitvallen wegens vakanties of feestdagen.
Wedstrijden diverse afdelingen
Op dit moment is er nog veel onduidelijk over wedstrijden. Via de trainers zal een en ander gedeeld
worden met de betreffende leden.
Activiteiten naast de trainingen
Helaas weet niemand hoe de toekomst eruit zal gaan zien, en wat er wel en niet kan. Voorlopig staan
de volgende evenementen gepland:
- Zondag 27 september: Sjors Sportief (ik zou dit wel vermelden in de planning)
- Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober: Zwemvierdaagse
- Zaterdagavond 19 december: Examen keuzepakket zwemvaardigheidszwemmen
- Zaterdagavond 13 maart: Examen keuzepakket zwemvaardigheidszwemmen
- Donderdagavond 18 maart: Algemene Leden Vergadering
- Zaterdagmiddag 20 maart: Sjors Sportief
- Zaterdagavond 10 en zondagmiddag 11 april: Show synchroonzwemmen
- Juni: Kamp in Wanroij
- Zaterdagavond 3 juli: Examen basispakket zwemvaardigheidszwemmen
Grote Club Actie
Ook dit jaar doet Neptunus’58 mee aan de Grote Club Actie. De actie start op 19 september en loopt
tot half november. Voor elk verkocht lot krijgt Neptunus’58 € 2,40 van de Grote Club Actie. Daarmee
kunnen we materialen kopen en leuke activiteiten organiseren voor onze leden.
Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht, zodat de Grote Club Actie gehouden kan worden binnen
de corona-richtlijnen. De eenmalige machtiging in het verkoopboekje kan dit jaar ook met de
telefoon ingevuld worden. Bovendien kan de lotenkoper de QR-code uit het verkoopboekje scannen,
en de loten direct op de speciale pagina van Neptunus’58 kopen. Je kunt de QR-code van
Neptunus’58 ook via de mail naar je buren en familie sturen.
En zelf kun je ook geld verdienen met het verkopen van loten. Bij de training krijg je binnenkort een
uitgebreid informatiepakket over de Grote Club Actie. Word jij de topverkoper van Neptunus’58?
Zwem- en waterpolovereniging Argo uit Sint-Oedenrode
Zoals jullie wellicht via de media hebben gehoord/gelezen wordt er in Sint-Oedenrode een nieuw
zwembad gebouwd, op de plek waar zwembad de Neul stond. Dat betekent dat Zwem- en
waterpolovereniging Argo uit Sint-Oedenrode zo’n anderhalf jaar ‘dakloos’ is. Er is daarom gekeken
waar wij als Neptunus ’58 en SWNZ Argo kunnen helpen. Dat betekent dat er op verschillende
momenten in de week het bad gedeeld zal worden met Argo. Soms betekent dat dat er twee

verenigingen naast elkaar zwemmen, maar soms zal ook gekeken worden of er daadwerkelijk sámen
getraind kan worden. Dit wordt door de trainers met jullie gedeeld.
Trainingstijden
Dag
Maandag
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag
Donderdag even weken
Donderdag even weken
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zondag

Afdeling
Wedstrijdzwemmen
Zwemmend redden
Waterpolo #
Waterpolo #
Waterpolo #
Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen *
Wedstrijdzwemmen
Masterzwemmen
Waterpolo #
Waterpolo #
Waterpolo #
Synchroonzwemmen t/m Age 2 ~
Synchroonzwemmen Jun/Masters ~
Wedstrijdzwemmen
Synchroonzwemmen
Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen *
Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen *
Waterpolo #

Tijd
18:00-19:00
18:15-19:00
21:30-23:00
18:00-19:00
21:00-22:30
17:30-18:15
18:15-19:00
21:00-22:00
18:00-19:00
21:00-22:00
22:00-23:00
17:45-19:00
20:45-22:00
13:00-14:00
14:30-16:15
16:15-17:00
17:00-17:45
08:30-09:30

* De zwemmers van het ster- en zwemvaardigheidszwemmen zwemmen in principe op dezelfde dag
en tijd als vorig seizoen.
# De afdeling waterpolo is nog aan het bekijken welke teams op de verschillende tijdstippen zal gaan
trainen. Dit wordt nog met de waterpoloërs gecommuniceerd.
~ De afdeling synchroonzwemmen gaat op donderdag in de oneven weken droogtrainen. Daarover
worden de zwemsters nog geïnformeerd.
Vragen?
Mail je disciplineleider:
Taak
Ster- en Zwemvaardigheidszwemmen
Synchroonzwemmen & Zwemmend
Redden
Wedstrijdzwemmen & Masterzwemmen
Waterpolo
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