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Rotterdam
Marathon op de
RZV
Bent u een loyale supporter van de
Marathon Rotterdam en kent u
iemand die meedoet? Dan is de RZV
de juiste plek om de deelnemers aan
te moedigen! De gehele dag zijn er
heerlijke verse broodjes, snacks en
tapas hapjes te krijgen voor bij uw bier, wijn of fris. Bij goed weer gaat de bbq ook aan! Geniet van
dit …
Lees verder

Lezing 19 april van
Stefan Coppers
Onboard Reporter

Team Brunel
Op woensdag 19 april as. zal Stefan
Coppers, Onboard Reporter van
Team Brunel in de Volvo Ocean
Race 2014-15 verslag doen van zijn
belevenissen aan boord van Team
Brunel tijdens de Volvo Ocean Race
2014-15. Zeilers zijn topsporters, net
als voetballers en tennissers. Atleten!
Zo ook de mannen in de Volvo Ocean Race. Maar waar de andere sporters een stadion hebben
om …
Lees verder

Boten te water op
22 april
Zaterdag 22 april is het zover, de
boten zullen dan weer met behulp
van een mobiele kraan de wal
verlaten voor een nieuw
watersportseizoen. Wij doen een
beroep op alle belanghebbenden om
op deze zaterdag massaal het ruime
sop te kiezen. Wij verzoeken ook de leden die normaal met onze eigen kraan te water gaan
(boten op trailers) ook voor …
Lees verder

Woensdagavond
Laser training en
Practice Races
Voorafgaand aan de Woensdagavondserie is het mogelijk om vanaf 5 april op woensdagavond in
de Laser te trainen en korte "practice races" te varen. Deze training start om 19.00 uur. Er zullen
boeien uitgelegd worden en korte baantjes om je zo goed te kunnen voorbereiden op de
wedstrijden die op 3 mei zullen beginnen. Het is nu al mogelijk om …
Lees verder

Kralingse Bos
Festival
Op donderdag 27 april 2017
aanstaande vindt de vierde editie van
het Kralingse Bos Festival plaats in
het Kralingse Bos. Het festival wordt
voor de viering van Koningsdag door
Révolt georganiseerd voor bezoekers
in de leeftijdscategorie 18 tot 45 jaar. Dit is terug te zien in een uiteenlopend aanbod aan artiesten
en vermaak. Ondanks het uitgebreide maatregelenpakket kan e.e.a. van …
Lees verder

Hurdsilen mei
Skûtsjes op de
Kralingse Plas op
1 en 2 juni
Net als vorig jaar stelt de RZV haar leden, leden van bevriende zeilverenigingen en
zeilliefhebbers uit Kralingen graag in de gelegenheid het Skûtsjesilen op 1 en 2 juni te volgen
vanaf het balkon van het clubgebouw. Om de eigen leden vroegtijdig te waarschuwen nu vast
deze aankondiging. Net als vorig jaar wordt er weer een maaltijd-arrangement aangeboden waar
…
Lees verder

Lustrum-familiedag op zaterdag
17 juni
Graag nodigen wij alle leden alvast
uit voor een mooie dag met “voor elk
wat wils” op de RZV op zaterdag 17
juni 2017. Op die dag combineren wij
de viering van het 105-jarige lustrum
met de inmiddels bekende RZV-familiedag. Verspreid over de dag zullen er op de vereniging en
op de Plas activiteiten plaatsvinden voor jong en oud. …
Lees verder

Trailer plankier
vernieuwd
In de achterliggende weken is het
oude plankier gesloopt. Het bleek dat
de dragende constructie verrot was
waardoor het plankier onveilig was
geworden. Na de sloop zijn er nieuwe
palen voor de fundering gemaakt en
is er een nieuw plankier overheen gemaakt. Daar waar de wielen van de (rib)trailers er overheen
rijden heeft Hans de planken dichter bij elkaar gelegd …
Lees verder

Keuken/bar project
gepland voor de
zomer
Sinds het najaar wordt verder geklust
aan het realiseren van een nieuwe
bar en keuken. Dat heeft tot een mooi
ontwerp geleid met daaropvolgend
twee hobbels om te overwinnen. De
gemeente stelt twee aanvullende voorwaarden om vergunning te geven op dit ontwerp. En de
kosten van alles wat er nodig blijkt te zijn overschrijden het in de ALV afgesproken budget. …
Lees verder

Red de RZV-vlet!!!
- Voortgang
De bouwploeg, bestaande uit Norbert
Dieleman, Han de Goederen, Marijn
Romer en Leon van Woerkens
hebben de afgelopen maanden hard
gewerkt om de verenigingsvlet een
tweede leven te gunnen. In een
eerder bericht heeft u de historie en
het plan kunnen lezen. Hierbij de
voortgang van de renovatie. De

electrische motor is geïnstalleerd. Het is een zes jaar oude motor …
Lees verder

Kort verslag
Algemene
Ledenvergadering
Voorjaar 2017
Vrijdag 31 maart jl. vond de
Algemene Ledenvergadering Voorjaar
plaats. Nadat er gezellig gezamenlijk
door leden en bestuur was gegeten
opende voorzitter Jaap Vonk om 20.00 uur de vergadering. Allereerst werd met warme woorden
en een minuut stilte het recent overleden lid Jan Pameijer herdacht. Aan de aanwezige Leden van
Verdiensten Rolf de Boer, Henny Bos, Cees van Muyden en Kees …
Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod". Op dit moment staan er twee Optimisten te
koop en een Waarschip kwart tonner.

