
 
 
 
 
 
 

Team Van Dorp beste 
Zoetermeerse 
sportploeg 2016 
De internationale aansprekende 
resultaten van Team Van Dorp, het 
Nederlandse herenteam, zijn ook in 
Zoetermeer niet onopgemerkt 

gebleven. Het team was één van de drie genomineerde teams in de 
categorie sportploeg van het jaar. Na drie eerdere nominaties van 
curlingteams was de vreugde groot toen sportwethouder Margreet van 
Driel de naam van Team Van Dorp uit de verzegelde enveloppe trok. Een 
mooie waardering voor de fantastische inzet onderstreepte ook presentator 
Hein Vergeer deze verkiezing van dit jonge talentvolle team. Een 
geweldige stimulans voor het inmiddels al weer gestarte curlingseizoen 
2017-2018 waarin een prachtige Olympische droom bewaarheid kan 
worden. 

 

De Nieuwe clubfolder is gereed! 
We zijn erg trots onze nieuwe folder te kunnen presenteren, één die een 

aantal jaren mee kan en waarvan we 
verwachten dat we hier onze club goed mee in 
de publiciteit kunnen zetten. Zeker belangrijk in 
een Olympisch jaar om veel nieuwe leden bij 
onze club te kunnen verwelkomen. Onze dank 
gaat uit naar Jeroen Wortel voor dit werkelijk 
schitterende resultaat. bekijk hem hier online 

 

 
Dringend Leden voor de PR Commissie gezocht 
We hebben nu een prachtige folder om onze club mee te promoten maar helaas nog een sterk 
onderbezette PR Commissie om de kansen die er het komende Olympische jaar gaan ontstaan 
goed te benutten. We willen graag verder groeien dan de ongeveer 60 leden van de afgelopen jaren 
en nieuwe leden van 8 tot 88 jaar aan onze club binden. Er is voldoende ijs beschikbaar om 
iedereen actief op een plezierige manier curling te laten spelen. Voor de opvang van aspirant leden 
staan ervaren trainers klaar. Daarom nogmaals een oproep aan onze leden en ook de ouders van 
(jeugd) leden om je aan te melden voor deze zeer belangrijke commissie. Of als je iemand in je 
omgeving kent die ervaring heeft met het organiseren van PR activiteiten, benader hen. Het bestuur 
komt ook heel graag met buitenstaanders in contact die zich in willen zetten voor onze sport en 
club. Aanmelden kan bij één van de bestuursleden of via een mail naar curling@ccpwa.nl. Voor 
vragen kan er contact opgenomen worden met het bestuur, ook voor een vrijblijvend gesprek. 
  

Kalender: 

 3 september: 
Infobijeenkomst 
Jeugd en Ouders 
10:00-10:30 
 

 3 september: Extra 
jeugdtraining 
10:30-11:30 
 

 3 september: 
Jeugduitje 
11:30-16:00 
 

 13 september: 1
e
 

reguliere 
jeugdtraining 
18:45 
 

 2 oktober: 1
e
 

clubmiddag 
volwassenen 
14:00-16:00 
 

 4 oktober: 1
e
 

clubavond 
volwassenen 
20:30-22:30 
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Nieuw: WNL, de woensdagavond competitie  

Om de woensdagavond meer leven in te blazen, gaan wij in 
samenwerking met Curlingbaan Zoetermeer (CBZ) de 
Wednesday Night League (WNL) organiseren. Hier kunnen alle 
leden van de Nederlandse curlingclubs, teams uit de CBZ 
recreanten competitie en bedrijventeams aan deelnemen. 
Deelnemers aan de WNL die nog geen lid zijn van een andere 
curlingclub worden lid van CC PWA, via een opslag in het 
inschrijfgeld. We willen deze competitie laagdrempelig houden, 
dus ook geschikt voor beginners en beginnende teams. Ter 
ondersteuning zijn er buiten de competitie ook extra trainingen op 
de woensdagavond, verzorgd in goede samenwerking met CBZ 

door Kimberly Honders en Joey Bruinsma. 
 
Er zijn 6 speelrondes, aanvang 20:30: 16 oktober 2017, 13 november 2017, 11 december 2017, 15 
januari 2018, 12 februari 2018 en 12 maart 2018.  
Wedstrijden duren max. 1:50 uur of 8 ends. Bij meer dan 6 teams worden er meer speeldata 
ingepland. Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de kosten: 
 

Deelnemers Inschrijfkosten 
WNL 

Kosten teamtraining 

Geen NCB lidmaatschap € 400,00 GRATIS, 
Maandelijks, 6 X 1 uur 

Maandagmiddagleden en leden van 
andere NCB clubs 

€ 150,00 (optioneel:) 
€ 150,00 
Maandelijks, 6 X 1 uur 

Woensdagavond leden en Studentleden Gratis (optioneel:) 
€ 150,00 
Maandelijks, 6 X 1 uur 

Team diverse samenstelling Naar rato Naar rato 

 
Ook zijn extra trainingen mogelijk tegen een laag tarief. Neem hiervoor contact op met de 
organisatie die in handen is van Bart Canton en Luutze Koelewijn. Aanmelden van een team kan via 
een mail naar curling@ccpwa.nl. Vermeld in de mail de namen van de teamleden (maximaal 6), en 
wie de contactpersoon van het team is met mailadres en telefoonnummer. 
Teams bestaande uit leden van CCPWA hebben voorrang bij de indeling mits zij zich voor 10 
september 2017 ingeschreven hebben en de kosten voor de deelname voldaan hebben. 

 

Algemene Leden Vergadering 
Op 19 juni jl. hebben wij onze Algemene Ledenvergadering gehouden. De nieuwe contributies voor  
2017-2018 zijn: 

 Basislid € 55,00 (alleen voor leden die per 1 mei 2017 al basis lid waren). 

 Jeugdlid € 130,00 

 Studentlid € 140,00 (onbeperkt speelrecht, inclusief WNL) 

 Volwassenen lidmaatschap: 

 1-ster: € 95,00 (4 keer speelrecht, geen WNL) (NIEUW) 
 2-sterren: € 135,00 (10 keer speelrecht, inclusief WNL) 
 3-sterren: € 195,00 (speelrecht op alle woensdagavonden of maandagmiddagen en WNL) 
 4-sterren lidmaatschap € 225,00 (onbeperkt speelrecht, inclusief WNL) 
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Het basislidmaatschap wordt niet meer aangeboden aan nieuwe leden omdat het 
basislidmaatschap geen speelrecht geeft op de clubavonden en -middagen, terwijl wij juist willen 
bereiken dat leden aan clubactiviteiten op het ijs deelnemen. Het bestuur komt in de 
najaarsvergadering met een voorstel hoe het basislidmaatschap kan worden afgeschaft. Zie 
hieronder het totaaloverzicht: 
 

 

Bestuurszaken 
Jeroen Wortel is als secretaris afgetreden. Voorzitter Marijke bedankt hem namens de club voor het 
vele werk dat hij binnen het bestuur gedaan heeft. Jeroen blijft wel buiten het bestuur een aantal 
taken voor de club doen zoals onderhouden van de website, verzorgen van de Nieuwsbrief en 
ondersteuning van de jeugdcommissie. Sonja van der Toorn (moeder van Maarten en Simon Spits) 
is benoemd tot algemeen bestuurslid. Shirley Miog heeft na de ALV aangegeven dat zij 
belangstelling heeft om Jeroen op te volgen als secretaris. Na een goed gesprek met een 
afvaardiging van het bestuur gaat Shirley met directe ingang meedraaien in het bestuur als 
secretaris en zal dan in de najaarsvergadering benoemd kunnen worden in het bestuur. Wij zijn erg 
blij dat Shirley deze taak op zich wil nemen en wensen haar heel veel succes. 
 

Carlo Glasbergen wint Collie Campbell Memorial Award 
Een prachtige afsluiting voor het 
Nederlandse curling Team van Dorp op 
het WK Curling in Edmonton. 
Clubgenoot Carlo Glasbergen ontving 
tijdens de closing ceremony de Collie 
Campbell Memorial Award. Alle spelers 
van het toernooi stemden voor degene 
waarvan zij vinden dat hij een voorbeeld 
is voor de waarden waar curling voor 
staat en sportiviteit tijdens het WK. Dit 
was niet alleen een geweldig 
compliment voor Carlo, maar ook voor 
het gehele team en begeleiding. 
Proficiat Carlo Glasbergen en Curling 
Team van Dorp! We zijn trots op jullie!  

 Tarief 
 

Jeugdtraining 
en -activiteiten 

Maandagmiddag 
of 

Woensdagavond 

Maandagmiddag 
en 

Woensdagavond 

WNL Opkras-
toernooi 

NCB lid- 
maatschap 

Basislid (op 
1 mei 2017) 

€ 55 - - - - V V 

Jeugdlid € 130 V  - - - V V 

Student-lid € 140 - V V V V V 

Volwassen 

* 
€ 95 - max. 4 keer - - V V 

Volwassen 

** 
€ 135 - Max. 10 keer - V V V 

Volwassen 

*** 
€ 195 - V - V V V 

Volwassen 

**** 
€ 225 - V V V V V 

https://www.facebook.com/curloG
https://www.facebook.com/teamvandorp/
https://www.facebook.com/teamvandorp/

