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SEIZOEN 2014-2015

RODEN

Voorwoord van de voorzitter
We zijn ongeveer halverwege het seizoen. Een seizoen met de
nodige vernieuwingen zoals een gedeeltelijk nieuw bestuur en een
nieuwe aquajogginginstructrice. Voor ons als bestuur is het wennen,
aan je nieuwe positie, aan elkaar en wat mijzelf betreft aan nieuwe
sporten en een andere manier van sporten. Hoe kun je dit beter doen
dan door mee te sporten. Aqua joggen waarbij je veel te hard gaat en
na een les voelt dat je spieren hebt en waar ze zitten, waterbasketbal
waarbij het overgooien redelijk ging dankzij Dineke maar een klein
wedstrijdje is andere koek. Die hoofden lijken allemaal op elkaar
zodat je de bal niet naar de teamgenoot gooit maar naar de
tegenstander. De tegenstander dankbaar en het team minder blij. Als
je moet verdedigen verdwijn je zomaar onder de basket dankzij een
forse tegenstander die gewoon naar achteruit komt als de bal
gegooid wordt. Volgens onze site en de gSv Roden folder is bewegen
in water niet blessure gevoelig dus is alles zo weer vergeten.
Naast het sporten zijn we bezig om gSv Roden onder de aandacht te
brengen van de bewoners van Noordenveld en omliggende
gemeenten, het aanbod te vergroten waardoor nog meer mensen van
ons sportaanbod gebruik kunnen maken. Verderop in de nieuwsbrief
meer over hoe we bezig zijn gSv Roden onder de aandacht van
mogelijke sporters te brengen en de verschillende projecten waar we
mee bezig zijn en gaan.

Activiteitenkalender
Agenda



7, 14, 21 en 28 januari en 5
februari Zwem4daagse
Collecte Fonds
Gehandicaptensport 29 maart
tot en met 4 april 2015

Vakanties (geen zwemmen)




24 december 2014
31 december 2014
3 juni – 26 augustus 2015

Broertjes en zusjes
zwemmen
• Data nog niet bekend.

Toernooidagen
Waterbasketbal
• 7 februari, Veendam
• 28 maart, Drachten
• ? april, Assen

Wereldgehandicaptendag 3 december
Door de VN is 3 december 2014 uitgeroepen tot
wereldgehandicaptendag. Tijdens deze dag gaat alle aandacht uit
naar gelijke kansen en rechten voor mensen met een beperking.
Uiteraard geldt dit ook op het gebied van sport en bewegen. Zowel
Flotar als gSv Roden hebben zich in Drenthe aangemeld. Het
resultaat hebben we kunnen zien in kranten, in het zwembad waar
wethouder sport Reint – Jan Auwema en de gedeputeerde sport Ard
van der Tuuk aanwezig waren om te zien wat we mensen met een
beperking kunnen bieden aan sport en hoe er gesport wordt. Goed
om onze naamsbekendheid te vergroten bij gemeente en provincie
en via de kranten bij alle inwoners.
Nieuwe leden
We hebben tot 1 december 2014 10 nieuwe leden mogen
verwelkomen. Uiteraard zijn er ook enkele leden gestopt met sporten.
We heten de nieuwe leden hartelijk welkom. Ook na 1 december zijn
er weer belangstellenden voor het sporten bij gSv Roden.
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Zwem4daagse
Op woensdag 7, 14, 21 en 28 januari en 5 februari 2015 houden wij
weer de zwem4daagse en kun je een mooie medaille verdienen.
Meedoen kost € 7,50. Ook niet leden kunnen weer mee doen voor
€ 10. Zin om mee te doen? Haal nu je inschrijfformulier of download
hem van de website en lever hem zo snel mogelijk in bij Gea of Elly.

Roden Fit en Gezond.
Op 22, 29 oktober en 5 november 2014 was de 2e groep van Roden
Fit en Gezond bij ons om te aqua joggen. Als bestuur vinden we het
noodzakelijk om met gSv Roden ook een positieve bijdrage te leveren
aan dit project. Verder is het zo dat, indien de deelnemers
enthousiast worden over onze vereniging en het zwemmen, ze
misschien ook lid worden. In de laatste groep waren een aantal
deelneemsters, die enthousiast waren over het aqua joggen en dit
levert ons zeker nieuwe leden op. Op 5 januari 2015 is er een
informatieavond voor een nieuwe groep die half januari van start
gaat. Ook deze groep komt aqua joggen en wel op 4, 11 en 18
februari 2015.

Contributie.
Het grootste deel van onze leden laat de contributie automatisch
afschrijven. Er zijn ook leden die nog steeds een factuur krijgen en
dan zelf de betaling regelen. Het blijkt dat de betaling van deze
facturen onvoldoende is of niet op tijd plaats vindt. Graag ieders
aandacht hiervoor. Daarnaast zullen we ons als bestuur beraden hoe
we hier in de toekomst mee om moeten gaan.
Achmea Foundation
De Achmea Foundation schenkt elk jaar geld aan goede doelen.
Onze penningmeester Piet Zuring kon als werknemer in 250 woorden
beschrijven waarom gSv Roden in aanmerking komt voor een
bijdrage. Daarna wordt er gestemd door de werknemers. Helaas
kregen we dit jaar onvoldoende stemmen, maar we mogen het
volgend jaar opnieuw proberen! Heeft iemand een goed idee voor de
inzending van 2015 meldt dit dan bij het secretariaat.
Waterbasketbal
Het seizoen 2014- 2015 voor de waterbasketballers is inmiddels weer
volop bezig. Er wordt weer volop getraind. Op 25 oktober 2014 zijn de
eerste wedstrijden in Meppel gespeeld. Het verslag van Vincent Stam
staat op de website.
Omdat de caps waar onze waterbasketballers mee spelen versleten
zijn hebben is besloten nieuwe caps aan te schaffen. We hopen dat
de nieuwe caps op 7 februari 2015 beschikbaar zijn. We houden het
nog even als verassing hoe ze er uit zien. Als bestuur zijn we zeer
enthousiast over de nieuwe caps.
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Aangepast sporten
Flotar en gSv Roden hebben na een gesprek met Esther Witte
(sportcoach van de gemeente Noordenveld) gezamenlijk besloten om
het aangepast sporten in Noordenveld breed onder de aandacht van
de mogelijke sporters te brengen. Niet alleen zwemmen maar alle
sporten die door mensen met een beperking kunnen worden
beoefend. Alle verenigingen die een sport met een beperking
aanbieden of willen gaan aanbieden zijn uitgenodigd om mee te doen
in een werkgroep die het aangepast sporten onder de aandacht van
de doelgroep te brengen. Eind november 2014 hebben we een eerste
bijeenkomst gehad en een de aanwezige verenigingen reageerden
enthousiast. Eind januari 2015 wordt er via allerlei kanalen een
enquête uitgezet onder de doelgroep. Na de uitkomsten van de
enquête worden de ideeën uit de enquête verder uitgewerkt. Als
werkgroep denken we aan een sportdag waar iedereen kan
kennismaken met de verschillende sporten, maar er kan ook heel iets
anders uit komen. Het hoe en wanneer is nog niet bekend maar dat
het een vervolg krijgt staat vast. Wordt vervolgd
Noordenveldse uitdaging
Vanaf begin dit jaar is een initiatiefgroep, bestaande uit
vertegenwoordigers van Welzijn in Noordenveld, diverse
verenigingen en het bedrijfsleven, actief met de oprichting van De
Noordenveldse Uitdaging. De Noordenveldse uitdaging heeft als doel
het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen te brengen
om uiteenlopende situaties samen op te lossen. Dit alles vanuit de
noemer Maatschappelijk Betrokken Ondernemen. De Noordenveldse
Uitdaging wordt als het ware een bemiddelingsbureau in vraag en
aanbod van materialen, middelen en menskracht. Tanja HaseloopAmsing (manager van De Noordenveldse Uitdaging, ex wethouder en
nu raadslid in Leek) was op woensdag 26 november 2014 bij ons in
het zwembad om kennis te maken en te kijken wat we voor elkaar
kunnen betekenen. Zij was totaal onbekend met gSv Roden en
aangenaam verrast over de mogelijkheden die gSv Roden biedt aan
sporters met een beperking. Ook hier dus een positief resultaat wat
betreft naamsbekendheid en mogelijk meer.
Collecte Fonds Gehandicaptensport
Van 29 maart tot en met 4 april 2015 is er weer de collecte voor het
fonds gehandicaptensport. gSv Roden mag in de gemeente
Noordenveld deze collecte verzorgen. Dit betekend dat 25% van de
collecteopbrengst ten goede komt aan onze vereniging. Het
organiseren van de collecte betekend echter ook dat er veel energie
gaat zitten in het organiseren en het collecteren. We gaan er van uit
dat we weer een beroep kunnen doen op de collectanten die in 2014
voor ons hebben gelopen. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk
om je als vrijwilliger te melden bij het bestuur voor de overige
werkzaamheden: klaar maken bussen, rondbrengen bussen, inname
van de bussen en het tellen van de opbrengst. Dus een ieder die zich
geroepen voelt kan zich bij het bestuur melden.
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