
 

 

 

Positionering Curling in Nederland 

In de vorige Nieuwsbrief berichten wij jullie over de extra bijeenkomst met het NCB bestuur 

over de positionering van curling in Nederland. Deze bijeenkomst wordt op woensdag 12 

november gehouden. Ondanks dat dit een clubavond is, vindt het bestuur het van belang dat er 

een goede vertegenwoordiging van PWA hierbij aanwezig is. Graag aanmelden bij het bestuur 

via een mail naar curling@ccpwa.nl. Meer informatie zie de uitnodiging van het NCB 

bestuur. 

 

12 november gaat de clubavond gewoon door 

Ondanks de extra bijeenkomst met het NCB bestuur, zie hierboven, gaat de reguliere 

clubavond gewoon door op 12 november. Het bleek helaas niet mogelijk om deze avond voor 

één keer naar een andere speelavond te verplaatsen. 

 

Damesteam bereid zich voor op EK 

Het bestuur wil het Nederlandse damesteam in de gelegenheid stellen zich zo optimaal 

mogelijk voor te bereiden op het EK. Wij stellen daarom één baan op de woensdagavond 

beschikbaar. Als de opkomst op de woensdagavond groot is dan kan er een oefenwedstrijd 

tegen het damesteam gespeeld worden. 

 

Clubcompetitie 

12 november staat op de kalender als eerste speelronde voor de clubcompetitie. Helaas zijn er 

te weinig aanmeldingen. Het bestuur heeft daarom besloten de competitie niet door te laten 

gaan. In plaats daarvan een reguliere speelavond. We gaan nog bekijken op welke wijze we 

een team kunnen selecteren dat PWA gaat vertegenwoordigen in de landelijke finale, eind 

maart 2015. 

 

Zondagochtend training jeugd 

Afgelopen zondag hebben 10 jeugdleden deelgenomen aan de eerste extra training die 

verzorgd werd door Ezra Wiebe en Floyd Koelewijn. De tweede training staat voor 16 

november op de kalender. Was je er de eerste keer niet bij? Meldt je dan alsnog aan voor 16 

november, via een mail naar curling@ccpwa.nl. Kosten: € 20,00. 

 

Halloween toernooi 

Vorige week woensdag hebben 13 leden deelgenomen aan het Halloween toernooi. 

 

Sinterklaastoernooien 

Voor alle jeugdleden wordt op 26 november het jaarlijkse Sinterklaastoernooi georganiseerd 

door de Jeugdraad. Aanvang 18:45 uur. 

 

De volwassenen houden op 3 december het Sinterklaastoernooi, aanvang 20:30 uur. Alle 

leden zijn hierbij welkom (ook maandagmiddag spelers en jeugd van 18 jaar en ouder). 

Aanmelden kan vanaf nu via een mail naar curling@ccpwa.nl vanaf volgende week zal er ook 

een inschrijflijst in de clubruimte hangen. Alle deelnemers wordt verzocht een kadootje van 

ongeveer € 5,00 te kopen en daarbij een leuk gedicht te maken. 
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Bestuurlijke vacatures 

Wij zijn nog steeds hard op zoek naar leden die een actieve rol willen vervullen in het bestuur. 

Momenteel hebben we een vacture voor algemeen bestuurslid. Per 1 mei komt ook de functie 

van voorzitter vacant zoals jullie al hebben kunnen lezen in de vorige Nieuwsbrieven. Het is 

in het belang van de club dat er zo snel mogelijk invulling gegeven kan worden aan deze 

functies binnen het bestuur. Draag je de club een warm hard toe en ben je bereid een aantal 

uren van je vrije tijd aan bestuurlijke taken te besteden, meld je dan bij één van de 

bestuursleden. Informatie kan verkregen worden bij Luutze Koelewijn, 06 250 84 376. 

 

Najaarsvergadering PWA 25 november 

Dinsdag 25 november houden wij onze najaarsvergadering. Die zal vooral in het teken staan 

in een tussentijdsverslag van het huidige verenigingsjaar en de voorbereiding op de 

Bondsraad van de NCB. Er zal een voorstel gepresenteerd worden van een aantal wijzigingen 

in het Huishoudelijk Reglement. Daarnaast zal er verslag worden gedaan van de extra 

vergadering met de NCB over de positionering van Curling in Nederland (zie elders in deze 

Nieuwsbrief). Aanvang 20:00 uur in de Silverdome. Ben je verhinderd, geef dit dan door via 

een mail naar curling@ccpwa.nl. Bij verhindering heb je altijd de mogelijkheid om een 

machtiging af te geven aan een ander stemgerechtigd lid. De stukken zullen 11 november 

verstuurd worden. 

. 

Bondsraad NCB 

Deze wordt gehouden op 1 december. De vertegenwoordigers van PWA zijn gekozen tijdens 

de ALV. Wij hebben in deze vergadering 5 stemmen. 

 

EJCC 2015 

Het EJCC 2015 heeft een record aantal deelnemende teams. 18 jongens en 10 meisjes teams 

gaan strijden om een plaatsje op het WK junioren. Het toernooi is door het grote 

deelnemersveld met één dag verlengd, 3 tot en met 9 januari 2015. Sponsoring voor de PWA 

junioren is nog steeds van harte welkom. Informatie bij het bestuur. 

Website EJCC: www.ejcc2015.curling.cz 

 

Uitnodiging WK Senioren en WK Mixed dubbels 

Deze WK’s worden eind april 2015 gehouden in Sotchi (in de Olympische hal). In de bijlage 

alle informatie. Inschrijven kan tot 1 december 2014. 

 

Bijlagen: 

Uitnodiging NCB bestuur positionering Curling 12 november 

Uitnodiging Inschrijving kwalificaties WK Senioren 

Uitnodiging Inschrijving kwalificaties WK Mixed Dubbels 
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