Jaarverslag Algmene Zaken 2017
In onderstaande jaarverslag Algemene Zaken vind u een overzicht van alle activiteiten die in 2017 binnen
zwem en polo vereniging Aquafit hebben plaats gevonden.

Nieuwjaarsduik
Samen met de Deining en de reddingsbrigade is ook dit jaar weer goed begonnen met de nieuwjaarsduik.
En wat is er nou niet lekkerder om als zwemmer of als waterpoloër het jaar te beginnen met een frisse duik
in de Castricumse zee. Meerdere leden stonden net als vele andere uit de omgeving rond 13.45 uur heerlijk
in de kou (+/- 8 gr) op het strand te trappelen om het water in te gaan. Uiteraard werd er eerst een
warming-up gedaan, zodat de spieren waren opgewarmd. Het startsein werd om 14.00 uur gegeven en men
dook allemaal tegelijk met veel plezier te water. De een stak alleen zijn grote teen in de zee, de ander ging
wel drie keer kopje onder.

Vrijwilligersavond
Vrijwilligers die zich iedere training of wedstrijd weer inzetten om het allemaal in goede banen te lijden,
moet je uiteraard in het zonnetje zetten. Dit doen wij als Aquafit dan ook met veel plezier. Dit jaar hebben
we onze vrijwilligers uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

Zomer zwemmen in De Zien
Voor we het wisten was het alweer 1 mei op de kalender en dus kon men als je heel dapper was weer
buiten zwemmen in De Zien. De weersomstandigheden waren dit voorjaar een stuk beter dan vorig jaar, de
opkomst was danook, zeker in de eenste weken, zeer goed te noemen. Later lieten de temperaturen ons
weer wat in de steek maar deechte bikkels hebben het toch tot september volgehouden. Ook in 2018 willen
we de dinsdagavond weer reserveren voor de extra buitentrainingen van Henk en zijn assistenten.

Jeugdkamp
Dit jaar was scoutinggebouw Limmen de uitvalbasis voor het jeugdkamp. 2 dagen lang sport, spel, plezier en
lekker eten, was hetgeen wat ongeveer 20 kinderen bezig hield. Allemaal blije gezichten, ook al waren er
soms een paar regendruppels te voelen.
Onder leiding van Patrick, Linda, Nienke en Maurice, die wederom een fantastisch programma in elkaar
hadden gezet, hebben we een mooi en gezellig kamp voor de jeugdleden kunnen realiseren. Gedurende het
weekend hebben een aantal ouders ook geholpen om het allemaal in goede banen te lijden. Hiervoor
nogmaals dank.

Sinterklaas
Ook dit jaar was Sinterklaas de zwem en polo vereniging Aquafit niet vergeten. Op maandag 4 december
waren er weer een paar van die rare snuiters naar het zwembad gekomen en hebben gekeken hoe de
jeugdleden een training volgde. De pieten hadden naast strooigoed ook een doos vol “presentjes” mee.
Sinterklaas had nl voor ieder lid een lekkernij. Niemand werd overgeslagen, want Sinterklaas had gezien dat
iedereen het hele jaar door hard had getraind.

Oliebollen (vrij)zwemmen
Voorgaande jaren stond er in de kerstvakantie altijd een kerstdisco op de agenda, dit jaar hebben we er een
Oliebollen (vrij)zwemmen avond van gemaakt. Alle leden + vriendjes waren welkom om het jaar gezellig
met elkaar af te sluiten.
Muziek, lichtjes en volop gelegenheid om te spelen en te kletsen in het zwembad. Tussendoor kon men
genieten van een lekker glas limonade, chips en vele oliebollen.

