Seuratiedote 2/2018

Vesipallotoiminnan käynnistämistä Vandersissa
Vesipalloseura Tikkurilan Lohet on ottanut yhteyttä Vandersiin ja ehdottanut vesipallotoiminnan
käynnistämistä Vandersissa. Tikkurilan Lohet esittävät, että he lakkauttaisivat oman seuransa
vesipallotoiminnan, mikäli Vanders käynnistäisi vesipallotoiminnan. Vanders tutustuu parhaillaan Tikkurilan
Lohien toimintaan ja keskustelee minkälaista vesipallotoimintaa seura voisi lajilta haluta.
Vandersin hallitus tiedottaa jäsenistöä tarkemmin, mikäli puoltaa vesipallotoiminnan aloittamista ja
millaista toiminta olisi. Mahdollisesta vesipallotoiminnan aloittamisesta päättää kuitenkin seuran
jäsenkokous, sillä seuran sääntöjen mukaan seuran kevätkokous päättää seuran sääntöjen mukaiset
uintilajit tulevana toimikautena sekä perustettavat jaostot.

Vapaaehtoistyön merkitys seuralle
Vapaaehtoistyöllä on merkittävä rooli siinä, että harjoittelu- ja kurssimaksut pysyvät kohtalaisina ja ovat
kaikkien saavutettavissa. Kehittyvän ja laadukkaan toiminnan edellytyksenä on, että kaikkien uimarien
vanhemmat sekä masters-uimarit antavat panoksensa seuralle osallistumalla kilpailujen toimitsijatehtäviin
sekä uimahallien ovenavausvuoroihin. Omien kilpailujen järjestäminen pienentää merkittävästi
kilpailemisesta aiheutuvia vuosittaisia kustannuksia. Ovenavausvuorot mahdollistavat suuremman
kurssimäärän järjestämisen, kun hallien aukioloaikojen ulkopuoliset ajat ovat seuran käytössä.
Ovenavausvuoroja kertyy kaudessa 1-2 krt jokaista uimaria kohden eli 2-4 vuoroa vuodessa uimaria
kohden. Kilpailujen toimitsijatehtäviin perheestä voidaan osallistua mahdollisuuksien mukaan siinä
vaiheessa, kun uimarikin aloittaa kilpailemisen. Kauden alussa tehdään aina omaan ryhmään
ilmoittautuminen ja sen yhteydessä vanhemmat kuittaavat, että tämä toimintaperiaate on perheessä
ymmärretty ja hyväksytty.

Tuomarikoulutus 3.4.
Vielä mahtuu mukaan tuomarikoulutukseen! Vanders kaipaa toimintaan lisää tuomarikortin suorittaneita
vapaaehtoisia. 2lk. tuomarikurssi järjestetään heti pääsiäisen jälkeen tiistaina 3.4.2018 Myyrmäen
Urheilutalon isossa luokassa klo 16.30-21.30. Ilmoittautuminen löytyy Uimaliiton sivuilla osoitteessa:
https://tapahtumat.uimaliitto.fi/tapahtumat/uinnin-tuomarikoulutus-2.lk-vanders-2/

Elixia Games 14.4.
Elixia Games kisajärjestelyt ovat jo kovassa vauhdissa! Seuraavaksi olisi vapaaehtoisten vuoro ilmoittautua
mukaan järjestelyihin: http://www.vanders.fi/kilpaurheilu/uinti/omatkilpailut/
Vain teidän vanhempien avulla saamme nämäkin kilpailut järjestettyä!

Uudet kurssit alkavat
Viikonloppujen kurssit alkavat tulevana viikonloppuna 24.-25.3. Muutamia
paikkoja on edelleen vapaana. Tutustu vapaisiin paikkoihin sekä ilmoittautuminen
tutussa osoitteessa www.vanders.fi -> uimakoulut. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja
antaa kurssisihteeri Tilda Litukka kurssit@vanders.fi tai p. 050 3573 873.

Valmennusmaksut erääntyvät
Muistattehan, että valmennusmaksun toinen eräpäivä lähestyy. Erä 2 tulee olla maksettu 31.3. mennessä.
Toinen erä ei koske kokosumman yhdessä erässä maksaneita. Maksu tapahtuu verkkomaksuna
verkkopankkitunnuksilla. Ennen maksamista tarkistathan huolellisesti, että valitset valikosta oikean ryhmän
maksun. Jos maksuista on kysyttävää, voit olla yhteydessä minuun (toiminnanjohtaja@vanders.fi tai p. 040589 1178 ma-pe klo 9-16).
Maksut löydät uinnin maksusivulta : http://www.vanders.fi/uinnin-maksusivusto/

