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Het waterpoloseizoen 2020-2021 was in sportief oogpunt opnieuw een teleurstelling, we
werden immers nog steeds geteisterd door Covid19.

We kijken ook in 2021 terug op een onwerkelijke periode. Ondanks de vele sportieve
beperkingen die ons zijn opgelegd, zijn er ook positieve aspecten te noemen. We hebben
mede door de pandemie onze relaties met lokale ondernemers kunnen versterken. Zo
danken wij OCP, WS Twente, Z.C.L (Zwemclub Losser) en het Ravijn voor de prettige
gesprekken en samenwerkingen.

We zijn enorm blij dat we weer zijn gestart met de voorbereidingen van het komende
seizoen 2021/2022. Een seizoen waarin we hopelijk voorzichtig weer kunnen beginnen,
maar waarbij we ook waakzaam moeten blijven. Laten we met elkaar proberen om onze club
zo gezond mogelijk te houden zodat we weer sneller aan het “normale” poloën toekomen.

Oproep ALV
Graag willen we met jullie blijven werken aan een vereniging waar iedereen zich veilig voelt
en waar we trots op zijn. En waar we kunnen sporten onder goede condities, die we als
waterpolocommissie moeten faciliteren. Om deze condities te realiseren is een ALV van
wezenlijk belang. De oproep blijft  dan ook om de ALV te bezoeken om daar je input te
geven.

Oproep vrijwilligers.
De waterpolo afdeling kan ook komend seizoen niet zonder scheidsrechters en W-officials
en vrijwilligers.
Toch iets willen doen, maar weinig tijd?
Meld je aan via de WPC-afgevaardigden voor de vrijwilligers appgroep, daar worden diverse
verzoeken geplaatst die wellicht wel bij je passen. Op deze manier draag je je steentje bij
aan het waterpolo plezier van alle teams.

Dankwoord huidige vrijwilligers.
Een goedlopende waterpolo afdeling is niets zonder zijn vrijwilligers die er telkens voor
zorgen dat de
waterpoloërs hun sport uit kunnen oefenen. Voor deze vrijwilligers dan ook een groot
applaus namens de waterpolocommissie.

Verder willen wij alle OZ&PC-leden bedanken voor hun flexibiliteit en creativiteit ten aanzien
van het afgelopen seizoen. Het is goed om te zien dat het aantal leden stabiel is gebleven.
Dat geeft voor ons een signaal dat de vereniging leeft en de wil heeft om verder te bouwen
naar een vereniging van formaat.

De waterpolocommissie:
Joost Jongen, Tim Lipper, André Elands, Rick Cristen, Bas Overmars, Rianne Cageling.


