Nieuwsbrief januari 2016
Inhoud nieuwsbrief:
• Presentatie "Helden van Kaap Hoorn" in Maritiem Museum
• Wijnproeverij 31 januari
• Van de penningmeester
• Tapas avond 12 februari: Om de wereld in vijf gerechten
• Verzin een succeswens
• Borrel en bitterbal
• Tweedehands markt
• Aanmelding nieuwe leden

Presentatie
"Helden van Kaap
Hoorn"
Op vrijdag 29 januari organiseert het
Maritiem Museum Rotterdam om 20.00 uur een lezing rondom de tentoonstelling ‘Helden van
Kaap Hoorn’. Het is die dag precies 400 jaar geleden dat Nederlandse zeelieden de beruchtste
kaap ter wereld ontdekten. Tijdens de lezing doen hedendaagse helden hun verhaal. Stefan
Coppers, on board reporter tijdens de Volvo Ocean Race, neemt bezoekers aan de …
Lees verder

Wijnproeverij 31
januari
Op zondag 31 januari 2016
organiseert Hennie een wijnproeverij
onder het motto: "Lekkere wijnen
voor de koude dagen". De middag
begint om 15.00 uur en de kosten zijn
€ 5,00 per persoon. Graag voor 28
januari aanmelden bij Hennie.
Lees verder

Van de
penningmeester
De contributiefactuur is verstuurd. De
administratie-afdeling hoeft werkelijk
niets te doen als ú per iDeal betaalt.
Als er iets mis is gegaan; mail met
secretariaat@rzv.nl. U kunt een
overzicht zien van uw facturen en
betalingen via "mijn RZV". U logt in met eerder aan u verstuurde login-gegevens. Bent u bij
meerdere watersportverenigingen lid? Dan is het mogelijk om via het Watersportverbond …
Lees verder

Tapas avond 12
februari: Om de
wereld in vijf
gerechten
Tapas avond 12 februari. Thema: Om
de wereld in 5 gerechten. Kom geniet
van de hartelijke gezelligheid en de
heerlijke eten en drinken tijdens deze eerste tapas avond van 2016 met gerechtjes uit Italië,
Thailand, de USA , Libanon en een heerlijke kaasplankje als hekkensluiter! Uiteraard is er voor de
liefhebbers een passende wijn arrangement. Vanaf 18.00 uur – eerste gerecht wordt …
Lees verder

Verzin een
succeswens
DOE MEE! Verzin de beste "succes
wens" tekst voor Rutger die
Nederland gaat vertegenwoordigen
tijdens de Olympische Spelen! Stuur
de tekst in vóór 10 februari as naar
"societeit@rzv.nl. Ben je winnaar dan
verschijnt jouw tekst op onderstaande

foto die op de gevel van de RZV.
Lees verder

Borrel en bitterbal
Houd u van meer gezelligheid en
quality time? De smartphone en tablet
even aan de kant en met elkaar een
gesprek voeren? Geldt dit ook voor
de directe collega’s ? Kom dan de
vrijdag gezellig afsluiten met een
borrel, de bitterballen krijg je van ons!
Een keer in de zes weken bieden we
alle leden van de RZV de
gelegenheid om …
Lees verder

Tweedehands
markt
Op zaterdag 12 maart vanaf 13.30
uur tot 16.00 uur is er gelegenheid je
tweedehands zeilspullen te verkopen
in de sociëteit. Verzamel je pakken,
schoenen, laarzen, handschoenen,
zwemvesten e.d. die je niet meer past
en kom gezellig even langs, kijken
wat je voordelig kan kopen en
eventueel kan verkopen! Zet de
datum vast in je agenda!
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand persoon heeft zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV mevrouw Debbie Gerritsen uit Gouda. Zij zal worden uitgenodigd

voor de ballotage-avond op woensdag 17 februari op de vereniging. Heeft u bezwaar tegen haan
lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de secretaris voor 17 februari 2016.
Lees verder

