Nederlandse vereniging voor onderwatersport

NIEUWSBRIEF
CONTRIBUTIE
2018 is bijna teneinde, dat houdt in dat de contributie voor zowel het NOB als Murene,
voor 2019 voldaan moet worden, daarom zal je binnenkort een mail ontvangen hoe en
wanneer dit voldaan moet worden.
SPORTKEURING
Op dinsdag 15 en 22 januari 2019 zullen de laatste 2 sportkeuringen plaats vinden.
Noteer deze 2 data in je agenda dat je kan worden uitgenodigd voor de sportkeuring
daar hierna zullen geen keuringen meer plaats vinden.
KERSTGOURMET
Op zaterdag 15 december zal het jaarlijkse Murene Kerstgourmet plaats vinden.
Wil je hieraan deelnemen schrijf je dan in via de inschrijflijst op het PR-bord in de club.
NIEUWJAARSRECEPTIE
Op zondag 6 januari zal na de Nieuwjaarsduik de nieuwsjaarreceptie worden gehouden
in het clubhuis vanaf 15.00 uur.
PERSLUCHTFLESSEN VULLEN
Het komt regelmatig voor dat er op zondag persluchtflessen gevuld worden dat is niet
de bedoeling.
Op maandag is er altijd een vulmeester aanwezig om dit te doen en zondags niet.
ZWEMBAD
Een ieder heeft een lijst ontvangen waarop hij aan moet geven wie er ingeval van
calamiteiten gewaarschuwd moet worden. Wij zijn verplicht deze lijst volledig ingevuld,
tijdens gebruik van het zwembad, beschikbaar te hebben zo niet dan kan het zwembad
weigeren om van het zwembadwater gebruik te maken. Voor 1 december dienen wij
deze lijst aan te leveren sta je hier niet op dan kan je geen gebruik maken van de
trainingen of opleiding.
Vanaf heden is het niet meer toegestaan dat er gebruik gemaakt worden van het z.g.
pierenbadje. a. omdat daar door Murene niet voor betaald wordt en b. omdat er geen
toezicht door Murene op gehouden wordt. Dit alles heeft te maken met de verscherpte
regels voor “veiligheid zwembaden”.
CLUBHUIS
Er is geconstateerd dat er drank meegenomen wordt naar het clubhuis en daar wordt
genuttigd. Dit is niet de bedoeling dat we op deze manier een clubavond vieren.
De stand van zake met betrekking tot verhuizing naar het sportpark Hoornseveld heeft weer
een vertraging op gelopen doordat gemeente de plannen heeft gewijzigd door een
ontsluitingsweg, Kogerveld/Peldersveld, dwars door het sportpark te projecteren wat ten
koste gaat van een voetbalveld en veiligheid zoals afgesproken in eerdere gesprekken.
De gemeente is terug gestuurd naar de tekentafel en doet daar in de derde week van
januari uitslag over.
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