
 

 

 

Belangrijke data: 
9 september: Ouderavond voor de jeugd, aanvang 19:00 uur 

13 september: Eerste zondagochtendtraining, aanvang 10:00 uur 

13 september: Bovenbouwtoernooi 

16 september: Eerste jeugdavond 12 jaar en ouder, aanvang 18:45 uur 

23 september: Jeugdavond voor alle jeugdleden, aanvang 18:45 uur 

27 september: Tweede trainingsochtend jeugd, aanvang 10:00 uur 

30 september: Vriendjes en vriendinnetjestoernooi, aanvang 18:30 uur 

1 oktober: Contributie moet betaald zijn 

5 oktober: Eerste clubmiddag maandag, aanvang 14:00 uur 

7 oktober: Eerste trainingsmiddag jeugd 8 jaar en ouder, aanvang 16:00 uur 

7 oktober: Jeugdavond voor leden 12 jaar en ouder, aanvang 18:45 uur 

7 oktober: Clubavond volwassenen, aanvang 20:30 uur 

 

Zondagochtendtrainingen voor alle jeugdleden 

Voor de eerste helft van het seizoen zijn de extra zondagochtendtrainingen op de volgende 

data gepland: 

13 september 

27 september 

25 oktober 

8 november 

22 november 

6 december 

De aanvang is telkens om 10:00 uur. Aanwezig om uiterlijk 9:45 uur. 

Aan deze trainingen zullen ook de jeugdleden van CurlingClub Tilburg en CurlingClub 

Utrecht deelnemen. De kosten voor de eerste zes trainingen worden vergoed door de NCB. 

Hieraan zijn daarom geen extra kosten voor de jeugdleden aan verbonden. Wel willen we 

graag weten wie er aan deze extra trainingen gaan deelnemen. Omdat hier door de Technische 

Commissie een speciaal programma voor ontwikkeld is, is het wel van belang dat als je je 

aanmeldt voor deze trainingen ook zoveel mogelijk bij deze trainingen aanwezig bent. 

Aanmelden graag uiterlijk 11 september via een mail naar tc@ccpwa.nl 

 

9 september ouderavond voor ouders, verzorgers van jeugdleden 

Ook dit jaar wordt er weer aan het begin van het nieuwe seizoen een informatie avond 

georganiseerd voor de ouders/verzorgers van onze jeugdleden. Tijdens deze avond wordt er 

informatie verstrekt over de planning van het komende seizoen en alle zaken die de jeugd 

betreft, zoals trainingen, activiteiten, de extra zondagtrainingen en de jeugdselectie. Uiteraard 

kunnen dan ook alle vragen die er zijn beantwoord worden door de trainers en 

jeugdcommissie. De aanvang is 19:00 uur in de clubruimte. Indien je niet aanwezig kunt zijn 

dan kan je je vragen ook via de mail stellen naar jeugd@ccpwa.nl 
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Even voorstellen: De Jeugdcommissie 2015-2016 

Met ingang van dit seizoen zijn een deel van de taken van de ‘oude’ jeugdcommissie 

overgegaan naar de nieuwe Technische Commissie. Op deze wijze kunnen de leden van de 

technische commissie zich meer toeleggen op de inhoud en vorm van de trainingen, ook die 

van de volwassenen. De jeugdcommissie blijft aanspreekpunt voor ouders en zal zich ook 

inzetten voor ondersteunende activiteiten voor de jeugdleden van de club. Denk hierbij bv. 

aan aan de Grote Clubactie, ondersteuning PR-activiteiten t.b.v. de jeugd en hand- en 

spandiensten tijdens toernooien en jeugdtrainingen. 

 

Ook nieuw is dat de Jeugdcommissie volledig uit ouders van jeugdleden bestaat. Wij zijn zelf 

geen curlers, maar kunnen naast praktische ondersteuning ook bijdragen door onze ervaring 

als ouders met bv. benaderen van scholen. Maar bovenal hebben wij er gewoon heel veel zin 

in om een bijdrage te leveren aan de club en de sport die onze kinderen zo leuk vinden! Wij 

hebben als doel gesteld om in het seizoen 2015-2016 meer jeugdleden aan te trekken om zo 

de sport nog aantrekkelijker en gezelliger te maken voor onze en de andere kinderen en 

jongeren. 

 

De jeugdcommissie bestaat in 2015-2016 uit: 

Anita Kap, moeder van jeuglid Shauna 

Anne Pluut, moeder van jeugdlid Sjoerd 

Sonja van der Toorn, moeder van jeugdlid Simon 

Jeroen Wortel, vader van jeugdlid Louisa 

 

In de volgende nieuwsbrieven zullen wij ons 1 voor 1 voorstellen. 

Voor vragen kan je ons mailen: jeugd@ccpwa.nl 

Wij hopen op een leuk en sportief seizoen 2015-2016! 

Hartelijke groet van de jeugdcommissie 

 

Nieuwe Technische commissie 

Vanaf dit seizoen hebben we voor het eerst een technische commissie. 

De technische commissie wordt gevormd door: Mark Neeleman, Jaap van Dorp, Carlo 

Glasbergen, Joey Bruinsma en Ezra Wiebe. Behalve met de jeugd zal de technische 

commissie ook trainingen voor de volwassen leden gaan organiseren. Via de mail kan contact 

worden opgenomen: tc@ccpwa.nl. De telefoonnummers van de leden van de commissie staan 

op de website www.ccpwa.nl 

 

Contributies 

Binnenkort ontvangen jullie weer de factuur in je mailbox om de contributie voor het 

inmiddels gestarte verenigingsjaar te voldoen. De ledenvergadering heeft ingestemd met het 

voorstel van het bestuur om het basislidmaatschap te verhogen met € 5,00 naar € 45,00. De 

kosten van de 10 rittenkaart voor komend seizoen bedragen € 80,00. De contributies voor de 

overige onderdelen zijn niet gewijzigd. Zie voor het volledige overzicht de website: 

www.ccpwa.nl. Voor vragen over de contributie kan je contact opnemen met Marijke 

Smorenburg via de mail: curling@ccpwa.nl 

Maak het de penningmeester makkelijk en voldoe je contributie uiterlijk 1 oktober 2015. 
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Mixed dubbels 

Zoals jullie misschien al gelezen hebben is het mixed dubbels toegevoegd aan de Olympische 

onderdelen per 2018. Dat betekent dat er nu door alle landen hard gewerkt gaat worden om 

een mixed dubbel af te vaardigen naar de Olympische Spelen. De route hiernaar toe zal onder 

andere gaan via deelname aan WK mixed. Ook vanuit de club willen wij dit onderdeel gaan 

stimuleren. Wij denken momenteel na over het organiseren van een competitie voor dubbels. 

Om de belangstelling hiervoor alvast te peilen willen we jullie vragen dit kenbaar te maken 

via een mail naar tc@ccpwa.nl. Zie ook in de bijlage de aankondiging van het Mixed Masters 

dat van 15 tot en met 17 januari 2016 voor het eerst in de Silverdome georganiseerd wordt. 

 

Bestuurlijke vacatures 

Het wordt jammer genoeg een vast item in de Nieuwsbrief: het jullie attent maken op de 

vacatures die er momenteel zijn in het bestuur: Secretaris en algemeen lid. Daarnaast heeft 

Luutze al een jaar geleden aangegeven het voorzitterschap over te willen dragen. Tijdens de 

afgelopen jaarvergadering waren er geen kandidaten voor het voorzitterschap. Daarom heeft 

Luutze besloten er nog een jaar aan vast te plakken en daarbij duidelijk aangegeven dat hij 

een nieuwe termijn van 3 jaar dus niet volledig uit zal zitten. Als er voor eind september geen 

kandidaten vanuit de club zich aanmelden (het is namelijk voor de overdracht wel handig als 

iemand tot juni mee kan draaien), zullen we toch echt genoodzaakt zijn buiten de club te gaan 

zoeken naar kandidaten. Dit geldt zeker ook voor de secretaris. Gelet op de vele bestuurlijke 

taken is een bestuur van tenminste 3 leden (beter 5 leden) een must om deze als vrijwilliger 

goed uit te voeren. Aanmelden bij het bestuur: curling@ccpwa.nl 

 

PR commissie 

Om onze club verder te laten groeien is het bedrijven van goede PR een must. De 

ledenvergadering heeft daarom ook ingestemd om hier het komende seizoen extra financiële 

middelen beschikbaar voor te stellen. Ook voor deze commissie zijn wij op zoek naar 

creatievelingen die het werk van de commissie leden kan helpen verlichten. Aanmelden: 

curling@ccpwa.nl 

 

Grote Clubactie 

In september gaat de grote clubactie weer van start. Met name onze jeugdleden zullen op pad 

gaan om de loten te verkopen. De opbrengst van de lotenverkoop zal geheel ten goede komen 

aan onze jeugd. Loten kan je nu al reserveren via jeugd@ccpwa.nl. Leuke bijkomstigheid: je 

maakt ook nog kans om schitterende prijzen te winnen! 

 

13 september Bovenbouwtoernooi 

Op zondag 13 september organiseert de PR commissie in samenwerking met de 

Jeugdcommissie het bovenbouwtoernooi. Aan dit toernooi kunnen alle Zoetermeerse basis 

scholen teams afvaardigen waarin leerlingen van 8 jaar een ouder het tegen andere scholen op 

kunnen nemen. Uiteraard zijn ook scholen uit de regio van harte welkom. In een team mag 

één curler spelen. Dit is dus een mooie gelegenheid voor de jongste PWA jeugd om een team 

met klasgenoten samen te stellen en te laten zien hoe leuk curling is. 

Het toernooi begint om 14:00 uur. We verzamelen om 13:30 in de Silverdome en zijn om 

17:00 weer klaar. Iedereen krijgt voordat er wedstrijden gespeeld gaan worden, eerst een korte 

instructie en training. Aan dit toernooi kunnen maximaal 12 teams deelnemen. Aanmelden via 

PR@ccpwa.nl 
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