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Winterlezing 18
februari:
"reanimatie en
AED-gebruik"
De vierde winterlezing zal een
medisch tintje krijgen. Op
zondagmiddag 18 februari zullen
Leon van Woerkens (cardioloog), Erik
Frölke (huisarts) en twee (medisch)
studenten een verhaal houden over
reanimatie en AED-gebruik. Deze
mini-cursus " bestaat uit een
theoretisch gedeelte en een praktisch
gedeelte. De theorie is bestemd voor
iedereen en zonder beperking in aantal. Voor een beperkt aantal deelnemers is het …
Lees verder

Restitutie
contributiebijdrage

Watersportverbond
Ben je lid van meer watersportverenigingen dan alleen RZV? Dan is het mogelijk om gebruik te
maken van de coulanceregeling: 'restitutie contributie’. Je hoeft dan maar via één vereniging
contributiebijdrage aan het Watersportverbond af te dragen. Je kunt een restitutie contributie
formulier invullen en sturen naar finadmin@watersportverbond.nl. Klik hier voor meer informatie.
Er is maar één keer afdracht aan het …
Lees verder

Tapasavond 9
februari - Culinaire
Wereldreis
DE THUISBLIJVERS HEBBEN WAT
GEMIST

……………………………………………. De tapasavond vrijdag 9 februari was weer top. Bij het
binnenkomen zaten de vroegste gasten al met een goed glas rond het knappend haardvuur. Elke
nieuwe gast schoof daar graag bij aan . Gastheer Hennie had een aantal bijzondere wijnen
bemachtigd waarbij hij vervolgens tongstrelende gerechtjes had gecreëerd. Het resultaat was de

moeite meer …
Lees verder

Nieuwe verenigingsvlaggen
De verenigingsvlaggen van de RZV waren op maar er zijn weer nieuwe vlaggen. De vlaggen zijn
uitgevoerd met het nieuwe lettertype zoals dat enkele jaren geleden vastgesteld is en in alle
uitingen van de vereniging gebruikt wordt. De vlaggen zijn tegen een betaling van € 10,00 bij de
havenmeester op te halen. Hieronder wordt nog eens beschreven hoe het gebruik …
Lees verder

Inschrijving JZO
open vanaf 1
maart
Wil je leren zeilen? Op acht dagen
voor de zomervakantie zijn er
zeillessen: de Jeugdzeilopleiding
(JZO)! Ook kan je in de eerste of
laatste week van de zomervakantie
deelnemen aan een ‘JZO-week’ –
een zeilkamp, waar je elke dag zeilt, maar wel gewoon thuis slaapt. Jeugdzeilopleiding (JZO) De
JZO bestaat uit 8 lessen voor de zomervakantie (zie Data). Deze dagen staan …
Lees verder

Inschrijving

voorjaarstrainingen open
Wil je leren wedstrijdzeilen? Of wil je gewoon beter leren zeilen? Misschien wel de top halen? In
alle drie de gevallen ben je als jeugdzeiler bij de RZV aan het goede adres: wij organiseren
wedstrijdtraining en begeleiden de zeilers tijdens wedstrijden. In samenwerking met W.V. Aegir en
de K.R.&Z.V. de Maas organiseert de RZV in het voorjaar van 2018 een reeks van …
Lees verder

Aanmelding
nieuwe leden
Aanmelding nieuw lid: Nathan
Paquette uit Rotterdam. Nathan is 32
jaar en een ervaren wedstrijdzeiler (maakte deel uit van het St. Mary's Offshore Sailing Team). Hij
is onlangs verhuisd van de Verenigde Staten naar Rotterdam en wil graag op de Kralingse Plas
(wedstrijden) komen zeilen. Erwin van Jaarseld uit Rotterdam. Erwin is sinds kort eigenaar van
een Valk waarmee hij …
Lees verder

Qlik2shop; voor
jou en de RZV
Doe je voordeel bij web aankopen.
Voor jou EN de RZV! De RZV heeft in
Qlik2Shop nog een sponsor
gevonden. Als je af en toe iets koopt via het internet kan je korting krijgen. Een stukje van de
korting gaat naar de RZV. Hoe werkt het? Je maakt een account aan bij Qlik2Shop. Wellicht heb
je al een account. Je zoekt …
Lees verder

Vraag en aanbod
Kijk ook eens naar de rubriek "Vraag en aanbod".

