Nieuwsbrief maart 2018
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• Winterlezing "Passie voor presteren" zondag 25 maart
• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Voorjaar 2018
• Project "Red de RZV-vlet" afgerond
• Openingstijden bovenzaal winterzaterdagen
• Kick off Team Rotterdam
• Nieuwe verenigingsvlaggen
• Inschrijvingen voorjaarstrainingen open
• Vraag en aanbod

Winterlezing
"Passie voor
presteren"
Op zondag 25 maart zal de vierde
winterlezing gehouden worden door
Hein Dijksterhuis. Het onderwerp is
"Passie voor presteren". Aanvang is
16.00 uur. In zijn boek Passie voor presteren, dat begin dit jaar verscheen, schetst Hein
Dijksterhuis fascinerende parallellen tussen topsportprestaties en het besturen van bedrijven.
Grondige analyses van samenwerking tussen coach en sporter leren dat er heel verschillende …
Lees verder

Uitnodiging
Algemene
Ledenvergadering
Voorjaar 2018
Het bestuur van de Rotterdamsche
Zeilvereeniging nodigt hierbij alle
leden uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering
Voorjaar, te houden op vrijdag 30

maart 2018. Aanvang: 20:00 uur
Locatie: Kralingse Plaslaan 113 te Rotterdam. U wordt van harte uitgenodigd om voorafgaand
aan deze ALV samen met het bestuur een voorjaarsmaaltijd te gebruiken. Deze maaltijd wordt u
aangeboden door het …
Lees verder

Project : "Red de
RZV-vlet" afgerond
De RZV-vlet vaart weer in volle glorie
rond op de Kralingse Plas. De
projectgroep “red de RZV-vlet” is
ontbonden. Namens de projectgroep
wensen wij de RZV en de gebruikers
van de vlet veel en mooi vaarplezier.
Wat ging er allemaal vooraf? Midden
in het vaarseizoen 2014: Alfred krijgt
de vraag: “de RZV-vlet doet het niet
meer. Kan jij er eens even …
Lees verder

Openingstijden
bovenzaal
winterzaterdagen
Voor de zaterdagen vanaf de
Boterletter wedstrijden tot en met de
maand maart gelden vanaf heden
aangepaste openingstijden voor de
bovenzaal / bar. Voor deze
zaterdagen geldt een openingstijd
van 09.00 uur tot 13.00 uur. De zaal
is in die periode op zaterdagmiddag
wel open als er activiteiten
georganiseerd worden zoals
bijvoorbeeld een training e.d. Wij
moeten samen met onze …
Lees verder

Kick off Team
Rotterdam
World Port Sail Team Rotterdam is
een samenwerkingsverband van vijf
Rotterdamse zeilverenigingen (RZV,
KZ&RV De Maas, Aegir, KZC en
WSVR), opgezet om enthousiaste
jeugdzeilers te helpen hun ambities in
het wedstrijdzeilen te realiseren. Met
een uitgebreid programma van
trainingen in teamverband en
individuele begeleiding tijdens (inter)nationale wedstrijden worden de geselecteerde zeilers van de
deelnemende verenigingen opgeleid tot het niveau van de …
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 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

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

