Nieuwsbrief april 2016
Inhoud nieuwsbrief:
• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2016
• Nasi-maaltijd op 8 april
• Boten te water op 9 april
• Aanmelding nieuwe leden
• Woensdagavondwedstrijden 2016
• Teamzeilen Rotterdam 21 en 22 mei
• Dit voorjaar weer volwassen instructie op de RZV
• Leren zeilen in de Optimist? Schrijf je in voor de JZO
• Goede prestaties Team Rotterdam Optimist tijdens Easter Regatta
• 2K teamzeilen voor iedereen

Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering
Voorjaar 2016
Het bestuur van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging nodigt hierbij alle
leden uit tot het bijwonen van de
jaarlijkse voorjaarsvergadering
voor uitsluitend de leden, te houden
op vrijdag 8 april 2016. Aanvang:
20.00 uur. Locatie: Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam U kunt hier de volledige uitnodiging
downloaden. Zoals eerder aangemeld op de website is het mogelijk om voor deze vergadering om
18.45 uur een lichte …
Lees verder

Nasi-maaltijd op 8 april
Op 8 april vindt de Algemene Voorjaarsledenvergadering plaats. Het is mogelijk om voor deze
vergadering om 18.45 uur een lichte maaltijd te nuttigen. Op het menu staat nasi met kipsaté voor
€ 8,50. De tapasavond die gepland stond voor 8 april komt dus te vervallen. Graag voor 7 april

reserveren bij Hennie per mail of 06 589 64 943.
Lees verder

Boten te water op
9 april
Op zaterdag 9 april gaan de boten
weer te water. Een mobiele kraan
staat om 8.00 uur klaar om met de
kajuitzeilboten te beginnen. Ook de
schepen die op een trailer staan
kunnen deze dag te water gelaten
worden. U wordt verzocht om op tijd
aanwezig te zijn. De kosten voor de te water lating bedragen voor kajuitboten € 50,00, overige …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Onderstaand personen hebben zich
aangemeld voor het verkrijgen van
een lidmaatschap van de RZV Mevrouw Ellen Hamelink De heer Valerio Dell' AnnaZij zullen
worden uitgenodigd voor de ballotage-avond op woensdag 20 april op de vereniging. Heeft u
bezwaar tegen hun lidmaatschap? U kunt dit schriftelijk of per e-mail melden bij de secretaris voor
20 april 2016.
Lees verder

Woensdagavondwedstrijden 2016
In mei beginnen we weer met de Woensdagavondwedstrijden. De eerste woensdag, 4 mei, zal er
in verband met Nationale Dodenherdenking maar één wedstrijd gestart worden en hopen we om
20.00 uur weer aan de kant te zijn. Kijk snel voor de algemene informatie.. De inschrijving staat
open. Voor de hele serie betaalt u € 50,00, losse wedstrijden zijn € 7,50 …

Lees verder

Teamzeilen
Rotterdam 21 en
22 mei
Na een succesvolle eerste editie in
2015 organiseert de Rotterdamse
Studenten Zeil Vereeniging op 21 en
22 mei de tweede editie van
Teamzeilen Rotterdam. Dit
evenement heeft de officiële titel
Nederlands Studenten Kampioenschap Teamzeilen en er wordt dus gestreden om de felbegeerde
blauwe kampioenswimpel. Tijdens het teamzeilen wordt er met twee boten in een team gevaren
tegen een ander team. …
Lees verder

Dit voorjaar weer volwasseneninstructie op RZV
Altijd al willen leren zeilen, maar er de tijd of juiste locatie niet voor kunnen vinden? Dit kan op de
RZV! Volwasseninstructie Twee keer per jaar wordt de volwasseneninstructie georganiseerd. Ook
dit voorjaar is dit het geval. Vanaf eind mei zal op zondag les gegeven worden in Valken, kielboten
die plaats bieden aan vier cursisten en een instructeur. Aan het eind …
Lees verder

Leren zeilen in de

Optimist? Schrijf je
in voor de JZO
Wil je leren zeilen? Op 15 mei starten
we weer met negen dagen voor de
zomervakantie. Hiervoor zijn nog een
aantal plaatsen vrij! De JZO bestaat
uit negen zondagen (+ één maandag,
2e pinksterdag) voor de
zomervakantie (zie Data). Deze
dagen staan in het teken van leren
zeilen met een Optimist, maar dit
uiteraard gecombineerd met heel veel gezelligheid en plezier! Belangrijke voorwaarde …
Lees verder

Goede prestaties
Team Rotterdam
Optimist tijdens
Easter Regatta
Van 25 tot en met 28 maart werd op
de Braassemermeer voor de 31ste
keer de Magic Marine Easter Regatta verzeild. Oud winnaars en deelnemers van dit prestigieuze
internationale evenement zijn inmiddels succesvol doorgestroomd naar het Olympisch zeilen. Het
evenement is destijds op verzoek van de Scandinavische zeilers ontstaan. Door de kou in het
noorden was het niet mogelijk om …
Lees verder

2K Teamzeilen
voor iedereen
De Dutch Match & Team Racing
Association (DMTRA) organiseert al
een aantal jaar 2K
teamzeilevenementen in Nederland.
We zien steeds meer dat
verenigingen aansluiten en zelf wedstrijden organiseren. Vooral onder jongeren en studenten slaat
het aan. Geen eigen boot nodig, veel en korte wedstrijden en gezelligheid aan de wal. Iedereen is
natuurlijk welkom op de wedstrijden van komend seizoen. Hierbij …

Lees verder

