Nieuwsbrief februari 2019
Inhoud nieuwsbrief:
• Film "Karakter tonen" op 10 februari op de RZV
• Tapasavond 8 februari "Winter"
• Bericht van de penningmeester
• Restitutie verbondsafdracht mogelijk
• BTW-verhoging betekent aanpassing van de prijslijst horeca
• Interview William Zielinksi in Kinderstadskrant
• Heeft u de enquête al ingevuld?
• Race Training 010 op Kralingse Plas
• Tapas avond 8 februari "Winter"
• Carlo Huisman genomineerd voor sportman 2018 Rotterdam (u kunt nog 1 dag stemmen)
• Voorbereidingen JZO nu alweer in volle gang
• Vraag en aanbod

Film "Karakter
tonen"op 10
februari op de
RZV
Exclusief voor RZV-leden en leden
van watersportverenigingen in Rotterdam e.o. vertonen wij op zondag 10 februari om 16.00 uur
de film "Karakter tonen". In deze film wordt aan de hand van interviews met Bouwe Bekking,
Carlo Huisman, Simeon Tienpont, Annemieke Bes en Carolijn Brouwer het verhaal van de
afgelopen Volvo Ocean Race 2017-2018 nog één keer verteld. Per etappe worden …
Lees verder

Tapasavond 8 februari "Winter"
Vrijdag 8 februari aanstaande zal er weer een tapasavond worden georganiseerd. Het thema dit
keer zal "Winter" zijn. Laat je culinair verrassen door Niels. Aanvang is 19.00 uur. De kosten voor

deze avond bedragen € 24,50. Om uzelf, vrienden en/of familieleden in te schrijven kunt u mailen
naar gastheer@rzv.nl of bellen, berichten of whatsappen naar 06-133 84 180.
Lees verder

Bericht van de
penningmeester
Nu we 2018 hebben achtergelaten en
met frisse moed beginnen aan 2019
is het even tijd voor de gebruikelijke
update van de penningmeester. Terugblik 2018. 2018 was een voorspoedig jaar. Er zijn geen
onverwachte of vervelende dingen gebeurd in financieel opzicht. De begroting is redelijk gevolgd
en zoals het er nu uitziet zullen we met een bescheiden positief resultaat afsluiten. …
Lees verder

Restitutie
verbondsafdracht
mogelijk
Wanneer je bij meerdere watersportverenigingen lid bent die aangesloten zijn bij het
Watersportverbond, is het mogelijk om gebruik te maken van de coulanceregeling "resitutie
contributie". Deze regeling houdt in dat je het te veel aan betaalde verbondsafdracht terug kunt
krijgen van het Watersportverbond. Je hoeft dus maar via één vereniging deze afdracht te
betalen. Meer informatie hierover is te lezen …
Lees verder

BTW-verhoging
betekent
aanpassing van de
prijslijst horeca
Per 1 januari 2019 heeft de overheid
de “lage BTW” verhoogd van 6% naar
9%. Dat is waarschijnlijk bekende
informatie voor u? Die stijging zal ook

verwerkt worden in de prijslijst van de RZV-horeca. De nieuwe BTW wordt op een praktische wijze
met afgeronde prijzen verwerkt over het assortiment. “BTW laag” betekent dat het alleen de
prijzen van eten, snacks en …
Lees verder

Interview William
Zielinski
William Zielinski heeft onlangs een
interview gedaan voor de
Kinderstadskrant welke op lagere
scholen in Rotterdam verspreid wordt.
In het interview doet William zijn
verhaal over zijn leven als jonge
zeiler. Klik hieronder om het gehele
artikel te lezen.
Lees verder

Heeft u de
enquête al
ingevuld?
Zoals aangekondigd tijdens de
Algemene Ledenvergadering Najaar
2018 zouden we, het bestuur van de
Rotterdamsche Zeilvereeniging, u
vriendelijk willen verzoeken om een vragenlijst in te vullen. Deze enquête is u eerder toegestuurd
en is anoniem. Via uw antwoorden op de vragen hopen we meer te weten te komen over, onder
meer, uw wensen en verwachtingen van de RZV over bepaalde …
Lees verder

Race Training 010
op Kralingse Plas
In de periode januari en februari
wordt door iDTSailing wedstrijden
voor Lasers en Optimisten

georganiseerd op de Kralingse Plas.
De wedstrijden starten iedere zondag
om 12.00 uur. Op vrijdag maken wij
de beslissing of wij die komende
zondag zullen gaan varen in verband
met het weer. Wij maken opnames
van de starts en bespreken aan het
einde van de dag verschillende
situaties die …
Lees verder

Carlo Huisman
genomineerd voor
sportman 2018
van Rotterdam
De uitreiking van de Sport Awards
Rotterdam-Rijnmond is op maandag
11 februari tijdens het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam Ahoy. De
genomineerden voor de awards zijn inmiddels bekend gemaakt waaronder Carlo Huisman, lid van
de RZV. Carlo zeilde mee met Team Brunel tijdens de Volvo Ocean Race en behaalde met het
team de derde plaats. Het Rotterdam Offshore …
Lees verder

Voorbereidingen
JZO nu al in volle
gang
De eerste sneeuwbuien zijn weer
voorbij en dat betekent...: de
organisatie komt uit haar winterslaap
en de voorbereidingen voor de JZO
en JZO-WEEK zijn van start!! Nog
maar 172 nachtjes slapen tot JZOweek 1! Leer de instructeurs kennen en geniet van de leukste foto's van afgelopen jaren via onze
Instagram: https://instagram.com/rzv_zeilopleidingen…
#zininzeilen #JeugdZeilOpleiding #JZOweek#InstagramRZV_zeilopleidingen Houd de website
goed in de gaten zodat je …

Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod".

