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ieuwsbrief Rotterdamsche Zeilvereeniging 
 

 
 

Van de voorzitter 

Na zijn heerlijke zomervakantie heeft onze voorzitter zijn werk weer opgepakt. Lees hier zijn nieuwsbrief aan de leden.   

 

RZV-leden actief tijdens (internationale) zeilwedstrijden 

In de afgelopen maanden hebben weer veel RZV-zeilers deelgenomen aan nationale en internationale zeilwedstrijden. 

Lees meer.  

 

Opvolging pachter keuken & bar 

Per 2 oktober aanstaande loopt het huurcontract voor de keuken & bar af. Op initiatief van het bestuur is de Commissie Horeca 

RZV ingesteld. Lees hier de brief waarin de commissie u wil laten weten dat er aan de opvolging gewerkt wordt.  

 

Drakenbootraces op Kralingse Plas 

Op zaterdag 31 augustus en zondag 1 september 2013 vindt in Rotterdam het eerste Drakenboot Festival plaats op de 
Kralingse Plas. Een groot spektakel waarbij, volgens een eeuwenoude Chinese traditie, teams in echte drakenboten 
strijden om de titels. Voor meer informatie klik hier.  

 

Ledenpas Watersportverbond nu digitaal beschikbaar 

De ledenpas van het Watersportverbond heeft een nieuwe vorm gekregen. De fysieke kaart, die sinds een aantal jaar is 
afgeschaft, wordt vervangen door een digitaal exemplaar. Leden kunnen hier weer aantonen dat zij aangesloten zijn bij het 
Watersportverbond. Klik hier voor meer informatie.   

 

JZO-weken 

Op het moment dat deze nieuwsbrief gemaakt wordt is de JZO-week 2 volop aan de gang. De eerste JZO-week die in de eerste 
week van de zomervakantie plaats vond was een groot succes. Klik hier voor het verslag de foto’s. 
 

Rotterdam Charity Regatta 

Op zaterdag 14 september vindt op de Kralingse Plas de Rotterdam Charity Regatta plaats. Deze lange afstandszeilwedstrijd 
wordt georganiseerd om geld in te zamelen voor de drie Rotterdamsche zeilwedstrijdteams met beperking. Klik hier voor meer 
informatie.  

 

Wedstrijdzeilers gezocht voor practicum Race management op 15 september 

Op zondag 15 september wordt door het Watersportverbond het Race Management Practicum georganiseerd op de RZV. 
Hiervoor zijn we op zoek naar meerdere wedstrijdvelden van minimaal tien boten. Heb je zin om extra wedstrijden te 
varen op de Kralingse Plas, klik dan hier voor verdere informatie.  

 

Woensdagavondwedstrijden 

De najaarsserie van de woensdagavondwedstrijden zijn weer van start gegaan. De start is om 19.15 uur en afhankelijk van de 
windsterkte zullen één of twee wedstrijden gevaren worden. Lees hier de algemene informatie en vergeet niet in te schrijven (en 
te betalen).  

 

 

 

N 

https://www.rzv.nl/pages/235/van-de-voorzitter-augustus-2013/?preview=true
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=288&cat=10#id288
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=289&cat=9#id289
http://www.drakenbootfestival.nl/rotterdam/
http://watersportverbond.nl/Watersportverbond/Content.aspx?sid=1&cid=&mid=40&ctl=details&&nid=260#1194
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=293&cat=2#id293
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=294&cat=10#id294
https://www.rzv.nl/pages/2/nieuws-rotterdamsche-zeilvereeniging/?newsid=295&cat=10#id295
https://www.rzv.nl/pages/114/woensdagavondwedstrijden/
https://www.rzv.nl/pages/120/inschrijfformulier-woensdagavond-wedstrijden/
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Nieuwe bestuursleden gezocht  

Het bestuur zoekt kandidaten voor de vacatures in het bestuur van de RZV.  

Onze penningmeester heeft te kennen gegeven dat hij na de Najaarsvergadering  wil stoppen met zijn werkzaamheden. Dat 
betekent dat we nu formeel drie vacatures hebben, te weten commissaris gebouwen, secretaris en penningmeester.  

Heeft u interesse in een bestuursfunctie, laat het ons weten! Spreek één van ons aan in het clubhuis of stuur een mail naar 
secretaris@rzv.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

 

Automatische incasso 

Heeft u al een machtiging tot automatische incasso afgegeven? Een automatische incasso vereenvoudigt ons administratieve 
proces en levert u betalingsgemak op: een win-win-situatie. Heeft u nog geen machtiging afgegeven, doe het dan alsnog door 
het invullen en ondertekenen van het machtigingsformulier.  

 

Nieuwe leden 

Wij heten Toni Adam, Mario Morillo, Jelmer en René van Lieshout welkom als nieuw lid van de RZV.  

 

In memoriam 

Op 26 juni is Maarten van der Spek op 83-jarige leeftijd overleden. Hij was bij onze vereniging bekend als een fanatieke 12-
voetsjol zeiler.  

 

Conny van Rietschoten Trofee 

Tot 15 oktober 2013 kunt u zeilers, zeilsters of zeilteams voordragen aan de jury om in aanmerking te komen voor de Conny van 
Rietschoten Trofee, de Flyer Trofee of de Maas Trofee. Lees verder.  

 

Jubilieumboek RZV 100 

Hoe is het jubileumboek RZV 100 tot stand gekomen? Klik hier om dit te lezen en het filmpje te bekijken.  

Er zijn nog een aantal exemplaren via de website te bestellen. 

 

RZV activiteiten kalender 

Het najaar staat weer voor de deur en er zijn weer vele activiteiten op de vereniging. Houd de activiteitenkalender op de website 
goed in de gaten.  

 

Serge Kats nieuwe manager Topsport Watersportverbond 

Het Watersportverbond stelt per 1 september 2013 ex-topzeiler en lid van verdienste van onze vereniging Serge kats aan als 
manager Topsport. Lees verder. 

 

 

 

mailto:secretaris@rzv.nl
https://www.rzv.nl/uploads/docs/forms/machtiging_voor_doorlopende_automatische_incasso.pdf
https://www.rzv.nl/uploads/docs/wedstrijdzeilen/Conny_van_Rietschoten_persbericht_2013.pdf
http://www.slwc.nl/index.php/work/client/rotterdamsche-zeilvereeniging-100-jaar
https://www.rzv.nl/pages/105/jubileumboek-rzv100/
https://www.rzv.nl/pages/206/rzv-activiteiten-agenda-2013/
http://www.watersportverbond.nl/Content.aspx?sid=&cid=&mid=2&mnu=&ctl=details&nid=2922

