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Van de voorzitter
Beste leden, Namens het bestuur
kunnen we dit keer gelukkig met
positief nieuws komen, en daar ben ik
blij mee. Watersport zit in je bloed en
een zeiler dat ben je. Dit is de laatste
tijd behoorlijk op de proef gesteld.
Zelf had ik de nodige
ontwenningsverschijnselen en met mij
meerdere leden. Complimenten aan
een ieder hoe de richtlijnen zijn …
Lees verder

Update 29 april
maatregelen
coronavirus
Eerder deze maand hebben wij op
grond van een noodverordening in de
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
moeten berichten dat de RZV tot
nader order gesloten moest worden. Per 29 april 2020 trad een nieuwe noodverordening in
werking. Hierin blijven de meeste maatregelen uit de voorgaande noodverordening onverminderd

van kracht. Voor de RZV zijn de volgende veranderingen van belang: Kinderen t/m 12 jaar …
Lees verder

De jeugd mag
weer het water op!
De JZO-commissie is samen met het
bestuur snel aan de slag gegaan om
een nieuwe, laagdrempelige versie
van de JeugdZeilOpleiding te
realiseren. We zullen starten met
een open dag op 23 mei: kinderen t/m
12 jaar kunnen gratis en vrijblijvend
komen varen in een Optimist en ervaren hoe gaaf zeilen is! De weken daarna organiseren we in
het weekend zeilsessies van …
Lees verder

Voorjaarssluiting > zomeropening?!
Wij hebben het voornemen om dit
jaar de horeca / sociëteit de gehele
zomer open te houden. Mogelijk nog
aangevuld met extra zeil/vaar of
andere activiteiten. Vooruitkijken is
nog moeilijk. Toch doen we dat alvast
wat. Stel dat de verruiming van
corona maatregelen doorzet, en
tegelijkertijd het virus nog dreiging
biedt in de wereld. Dan zou het zo kunnen zijn …
Lees verder

Stilstand = (soms)
vooruitgang!
Deze periode van sluiting en stilstand
van de vereniging en horeca wordt

constructief benut voor onderhoud en
verbetering van de bovenzaal. Als we
weer open kunnen, gaan we
helemaal “in het nieuw” verder. De
huidige verplichte sluiting van de
bovenzaal en horeca wordt gevoeld
als een gemis, net als de andere
activiteiten die noodgedwongen stil
lagen. Gelukkig kunnen we weer …
Lees verder

Nieuwe website
Er wordt gepland om 1 juni live te
gaan met de website van de RZV in
een nieuwe gedaante. Drie
aanleidingen geven reden om de website te vernieuwen: De technische basis van de huidige
website maakt nieuwbouw heel wenselijk. Het is tijd om de opzet en navigatie op de website aan
te passen aan de inzichten op dat vlak van …
Lees verder

Digitale cursus
"Club Official"
Zou je het leuk vinden om als
comitélid van bijvoorbeeld de
Woensdagavondwedstrijden mee te
helpen maar denk je dat je daar (nog)
niet de juiste skills voor hebt? Dan
heeft het Watersportverbond hiervoor
een leuke oplossing: een electrische
leeromgeving met nuttige informatie.
In de serie “Club Official” staan vijf
cursussen online: Boeienboot, Startschip, Jury, Race office en Uitslagverwerking.
Via https://www.elowatersportverbond.nl/ kom …
Lees verder

Bezorging aan
huis
NIEUW! De "Niels van der Wende
Catering thuis bezorgservice"! Ook bij
de RZV ontkomen wij niet aan
COVID-19 (Corona). Voor veel
mensen is het risico op besmetting
dermate groot, dat ze zich een tripje
naar de supermarkt simpelweg niet
kunnen veroorloven. Ook het
clubleven komt hierdoor tot een stop, wat mij de kans biedt jullie te bedienen tot aan de …
Lees verder

Vraag en aanbod
Ben je op zoek naar een boot of zeiltje? Kijk dan eens naar de rubriek "Vraag en aanbod".

Copy gevraagd
We mogen weer het water op en de jeugd kan weer trainen maar wel met een aantal extra
regeltjes. Hoe ervaar je dat? Kruip achter je laptop of je PC en stuur je belevenissen naar
webmaster@rzv.nl zodat het als berichtje geplaatst kan worden op de website en in de volgende
nieuwsbrief.
Nog leuker is het wanneer je één of meer foto's bijsluit.

Sluiting copy 15 juni 2020

