Jaarverslag Algemene Zaken 2019
In onderstaand jaarverslag Algemene Zaken vind u een overzicht van alle activiteiten die in 2019
binnen de zwem- en polo vereniging Aquafit hebben plaats gevonden.
Nieuwjaarsduik
Het was ook dit jaar gezellig druk bij de inmiddels traditionele Nieuwjaarsduik
bij Castricum aan Zee. Zeer veel sportievelingen gaven gehoor aan de oproep in het Nieuwsblad
voor Castricum om in nachtkleding de golven in te duiken. Naar schatting namen in totaal een
kleine duizend mensen een duik in zee. Het was winderig, maar dat hield deze bikkels niet tegen
om het nieuwe jaar met een frisse duik te beginnen. Veel belangstellenden verzamelden zich langs
de vloedlijn om de deelnemers aan te moedigen. De deining heeft het geheel mooi aangekleed
met Tent, hottubs en chocola, Ook heeft deining de prijs voor de meest Happy deelnemer
aangeboden
Vrijwilligersavond
Ook dit jaar hebben we onze vrijwilligers weer bedankt voor hun inzet. We kunnen het bezoekje
aan restaurant de Duynen wel als traditie gaan zien. Onze koos heeft weer een heerlijk buffet
neergezet.
Een Gezellige avond was het gevolg.
Onderlinge wedstrijden
Een gezellige sportieve middag. Familie de Vries heeft wederom de familie estafette op hun naam
mogen zetten. Zondag 7 juni zal deze worden verdedigd tijdens de editie 2020
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,
dankzij de coördinatie van Frans, weer buiten zwemmen in De Zien. De echte bikkels konden bijna
niet wachten en stonden dan ook te trappelen bij de eerste training. Van mei t/m september zijn de
trainingen op dinsdagavond goed bezocht en hebben we heerlijke trainingen gehad
Onder professionele begeleiding van Henk en Linda waren wekelijks een 20- tal bikkels aanwezig,
tijdens de mooie dagen melden zich nog enkele zonaanbidders.
50 Jarig bestaan Aquafit.
Een ontzettend leuke middag in de Zien, voor jong en oud. Heerlijk gezwommen en spelletjes
gespeeld. in en om het water. Diverse opblaas attracties maakte het een heus spektakel. Door de
slager een prima Bbq verzorgd. En de IJsfiets van de Florijn heeft iedereen voorzien van een
Dessert. De bar en DJ maakte dat het feestje af.
Jeugdkamp
Dit jaar was het honk van scouting Uitgeest uitgekozen om te verblijven. Met 22 kinderen een
sportief en gezellig weekend gehad. Een smokkelspel en enorme pan macaroni zijn bijgebleven.
Na het schuilen voor de regen kon er nog gezellig bij het kampvuur gezeten worden. De kinderen
waren zo moe dat ze allemaal vanzelf naar bed gingen. Het team van begeleiding, Nienke, Patrick,
Maurice, Linda en Jeroen kijken nu al uit naar komend jaar.
Sinterklaas
Ook dit jaar was Sinterklaas de zwem en polo vereniging Aquafit niet vergeten. Hoewel Sint zijn
strakke planning het niet toe liet om aanwezig te zijn, heeft hij wel voor ieder wat lekkers
afgegeven bij het zwembad. Niemand werd overgeslagen, want Sinterklaas had gezien dat
iedereen het hele jaar door hard had getraind.
Oliebollen (vrij)zwemmen
Het oliebollen zwemmen was ook dit jaar weer een groot succes, onder het genot van limonade,
en natuurlijk de oliebol hebben we een paar gezellige uurtjes in het zwembad doorgebracht.
De editie van 2020 zal plaatsvinden op 19 december.

