Nieuwsbrief november 2015
Inhoud nieuwsbrief:
• Kort verslag Algemene Najaars Leden Vergadering
• Prachtige start najaarstraining
• Tapasavond "Herfst" op vrijdag 13 november
• Aanmelding nieuwe leden
• Conny van Rietschoten Trofee 2015
• Inschrijving Boterletterwedstrijden geopend
• Team RS Feva wint zilveren medaille NCK!
• Kerstdiner op woensdag 16 december

Kort verslag
Algemene Najaars
Leden
Vergadering 30
oktober 2015
Op vrijdag 30 oktober vond de RZV
Najaars Ledenvergadering plaats. In
deze vergadering kwamen zowel
serieuze als luchtige zaken aan de
orde. Hieronder een kort verslag. Kort na de opening werden de overleden leden Frans Joseph
Daniëls en Peter Wismeijer herdacht. Er werden mooie woorden uitgesproken door respectievelijk
ad interim voorzitter Ruud Behrend, voormalig voorzitter Peter de Weerdt en weduwe …
Lees verder

Prachtige start
najaarstraining
Wat wil je nog meer als je ‘s morgens
vroeg bij de vereniging aankomt –
een mooi idyllisch plaatje van de
Kralingse Plas ziet en allemaal
enthousiaste kinderen die staan te
popelen om weer te mogen gaan

zeilen. Iets meer wind- dat is het
enige wat er een beetje aan ontbrak
deze eerste zondag. De groep is
lekker actief aan …
Lees verder

Tapasavond
"Herfst" vrijdag 13
november
Op vrijdag 13 november is weer de
laatste Tapasavond van het jaar! Het
thema is "herfst". Daarbij hoort
heerlijk hartverwarmend eten,
uiteraard ook met enkele
wildgerechten met drie bijzondere
wijnen. Prijs: € 18,00 per persoon,
wijnarrangement € 10,00.
Kindermenu beschikbaar voor € 5,00.
Graag aanmelden voor 11 november
bij Hennie via e-mail of mobiel (06 589 64 943).
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaande personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV Mevrouw Noeky Karreman uit Rotterdam Mevrouw Ellen Hamelink
uit Zwijndrecht Zij zullen worden uitgenodigd voor de ballotage-avond op woensdag 18 november
op de vereniging. Heeft u bezwaar tegen hun lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail
melden bij de secretaris voor 18 november 2015.
Lees verder

Conny van
Rietschoten Trofee
2015
Op dinsdag 1 december 2015 wordt de Conny van Rietschoten Trofee uitgereikt aan de Zeiler van
het Jaar, die in de voetsporen treedt van een van de grootste zeilhelden van Nederland. De Conny
van Rietschoten Trofee is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot de meest prestigieuze zeilsportprijs van Nederland. De uitreiking van de prijs, die al sinds 1982 bestaat, is …
Lees verder

Inschrijving

Boterletterwedstrijden geopend
Een vaste plaats op de wedstrijdkalender: het laatste volledige weekend (28 en 29 november)
voorafgaand aan Sinterklaas. Een stabiel aantal inschrijvers: rond de 250 boten, alle behorend tot
de categorie Internationale Open Eenheidsklassen. En tegenwoordig voor ieder deelnemend
bemanningslid een echte boterletter. De inschrijving is geopend. Alle actuele informatie over de
Boterletter is te vinden op de site van De Boterletter. Geschiedenis …
Lees verder

Team RS Feva
wint zilveren
medaille NCK!
Tijdens het Nederlands Club
Kampioenschap Teamzeilen voor
verenigingen heeft het team van de RS Feva een mooie tweede plaats behaald. Het evenement
vierde haar tweede lustrum (10 jaar) en daarbij werd een jeugdklasse toegevoegd aan het
kampioenschap. De RS Feva werd door de RZV vertegenwoordigd door Lizet de Vries (team
captain) met haar vaste bemanning Jildoe Gerritsen en Frank Niestadt met Arthur …
Lees verder

Kerstdiner
woensdag 16
december
Op woensdag 16 december zal
Hennie weer het jaarlijkse kerstdiner
verzorgen. Het zal een viergangen
diner worden met natuurlijk een
passend wijnarrangement. Noteer
vast de datum in uw agenda. Nadere
informatie volgt.
Lees verder

