Nieuwsbrief maart 2015
Twee nieuwe
leden van
verdienste
Tijdens de algemene najaarsledenvergadering zijn Cees van
Muyden en Rolf de Boer benoemd tot lid van verdienste.
Lees verder

Vacature voorzitter
De RZV is opgericht op 22 november
1912. De vereniging ligt aan een
unieke locatie aan de Kralingse
Plaslaan midden in de stad en telt
ruim 400 leden, waarvan een aantal
al meer dan 50 jaar lid zijn. De
vereniging heeft een rijke historie op
het gebied van wedstrijdzeilen en
zeilopleidingen. Door de grote historie
van de vereniging is het …
Lees verder

Vacature
'bestuurslid
Sociëteit'
De RZV is een vereniging die naast
het organiseren van

jeugdzeilopleidingen, trainingen en
wedstrijden ook een vereniging is
waar je komt voor gezelligheid. Om
meer activiteiten in en om het
clubhuis te organiseren heeft het
bestuur besloten om een apart
bestuurslid aan te stellen met als
taak: Ontwikkelen van de RZVsociëteit Organiseren van activiteiten
voor leden in en om het …
Lees verder

Van de penningmeester
Inmiddels heeft u per e-mail de factuur voor de contributie 2015 binnen. Deze factuur dient u zelf
per iDEAL of per bank over te maken. Dit jaar dus geen automatische incasso. De vereniging laat
in de voorjaarsvergadering op vrijdag 27 maart weer zien wat er in het vorige jaar met uw geld
gedaan is.

Nieuwe leden
Evelien Meeuwisse wil graag lid
worden van onze vereniging en is
door de ballotagecommissie op 18 maart a.s. uitgenodigd voor een ballotage-avond. Evelien is in
het dagelijks leven personal assistant en woonachtig in Kralingen en wil een deel van haar vrije
tijd graag op de Kralingse Plas en de vereniging doorbrengen. Heeft u bezwaar tegen haar
lidmaatschap? U kunt dit …
Lees verder

Voorzitter
kandidaat
verkiezing "Water
Natuurlijk"
Op 18 maart 2015 worden de
Provinciale Statenverkiezingen
gehouden, dit keer gelijktijdig met de
Waterschapsverkiezingen. De

afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid voor natuur en recreatie steeds meer bij de provincies
komen te liggen. Denk hierbij aan het onderhoud en beheer van het landelijk toervaartnet,
openstellen van natuurgebieden voor recreatie, etc. Meer hierover kunt u lezen op de website van
het Watersportverbond. …
Lees verder

Voorjaarstraining
2015: schrijf je
snel in!
Zeil je wedstrijden of wil je gaan
wedstrijdzeilen? Op 22 maart begint
de RZV Voorjaarstraining 2015! De
voorjaarstraining bestaat uit zes
wedstrijdtrainingen voorafgaand aan
de Combi Rotterdam. Net als bij de
jeugdzeilopleiding (JZO) is de lunch inbegrepen (alleen als de training bij de RZV plaatsvindt).
Meer informatie over de voorjaarstraining is te vinden op de RZV website onder "Training en
Begeleiding". Vanaf …
Lees verder

Extra trainingen op
woendagen Laser
Team Rotterdam
Afgelopen zondag was weer een mooie zeildag onder leiding van Martijn van der Lans; zonnig en
een stevige wind. Er werd hard en competitief gevaren in de Radiaal! Aanstaande zondag wordt
het wat kouder en bewolkt maar wel met een goede 15 knopen. Tim de Weerdt zal samen met Jef
Roggekamp de training verzorgen. Het programma tot en met april ziet er …
Lees verder

OCN ALV &
Familiedag
De eerste OCN (Opimist Club
Nederland) Familie dag is gepland op

28 maart 2015 (WSV
Braassemermeer). De OCN vindt
het belangrijk om zo’n dag met elkaar
te organiseren. "We willen weten wat
er speelt bij de verenigingen, regio’s
en in het landelijke circuit. Maar ook
vinden we het belangrijk dat kennis
en ervaring onderling kunnen gedeeld
worden. Een OCN Familiedag …
Lees verder

18 april boten te
water
Op zaterdag 18 april gaan de boten
weer van de kant! Vanaf 7:30 uur
worden de boten te water gelaten en
zoals u inmiddels gewend bent zal
Hennie al vanaf dit vroege tijdstip
zorgen voor diverse consumpties.
Graag aandacht voor het volgende:
De boten gaan in omgekeerde
volgorde het water in. Ging uw boot
dus het laatst de …
Lees verder

Jeugd Zeil Opleiding (JZO) en zeilles voor
volwassenen
Op 10 mei gaat de Jeugd Zeil Opleiding weer van start. Dit jaar is er ook gelegenheid voor
volwassenen om zeillessen te volgen. Op de pagina JZO en Volwassen-instructie is meer
informatie te vinden.

Skutsjesilen
Holland 2015
Op 27, 28 en 29 mei komen de
skûtsjes weer naar de Kralingse Plas.

Een groot evenement waarbij de
twaalf befaamde skûtsjes uit
Friesland zullen strijden om de
Kralinger Cup. Kijk voor meer
informatie op de website van
Skûtsjesilen Holland.
Lees verder

Rotterdams club
kampioenschap
teamzeilen
Stichting World Port Sail heeft het
plan om dit jaar het Rotterdams Club
Kampioenschap Teamzeilen op de
Kralingse Plas te organiseren! Op vier
woensdagavonden worden de
voorrondes gevaren. De finale zal in de laatste week van mei, tijdens het Skûtsjesilen, op de
Kralingse Plas plaatsvinden. Een team bestaat uit acht zeilers verdeeld over twee Max Funs. Het
idee van de organisatie …
Lees verder

Kick off Team
Rotterdam
Team Rotterdam heeft op zaterdag 7
februari de kick off gehad voor het
nieuwe zeilseizoen. Tijdens deze
middag werden alle betrokkenen die
hun steentje hebben bijgedragen
bedankt voor hun inzet. Feitelijk
hebben alle ouders in meer of
mindere mate een bijdrage geleverd.
Als vooruitblik werd er vooruit
gekeken naar het nieuwe zeilseizoen, de kalender werd bekend gemaakt met de trainingen …
Lees verder

