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Nieuwe Website
Jan Fokko en Koos de Munck (waterbasketballer) zijn een
aantal weken bezig geweest om een mooie, duidelijke en
vooral makkelijk hanteerbare website te ontwerpen. En volgens
ons is dat gelukt, maar kijk zelf maar even www.gsvroden.nl.
Onze webdesigner Koos zal ook onze website blijven beheren
zodat al het laatste nieuws hierop te vinden is.
Op onze website hebben we ook foto’s staan, Mocht je niet
willen dat er een herkenbare foto van je op de website staat
laat het ons dan even weten. Wij zullen deze dan verwijderen
en er voor zorgen dat dit in de toekomst ook niet weer gebeurt.
Algemene Ledenvergadering (ALV)
Hierbij nodigen wij onze leden uit om op 2 april 2013 om 19.30
in de kantine van Zwembad De Hullen de ALV bij te wonen.
Op deze avond willen we graag de eerder genoemde
statutenwijziging aannemen. Wij hebben hiervoor 2/3
aanwezigheid nodig van al onze leden. Wij vragen jullie dan
ook allen aanwezig te zijn. Je kunt de voorgenomen
statutenwijziging vooraf inzien bij de bestuur tafel of een
exemplaar per email ontvangen.
Waterbasketbaltoernooi 19 januari in Roden
Om 12.00 uur komen de eerste teams er al aan en onze eigen
jongens en meisjes zijn dan druk bezig om het bad klaar te
maken. De wedstrijd tafels en het wedstrijd secretariaat wordt
klaar gemaakt en dan kunnen we los. De weken vooraf was het
bestuur al druk bezig zodat alles goed ging verlopen. Alle
teams, Drachten, Assen (2), Meppel, Delfzijl, Veendam en
onze eigen teams zijn er. De E.H.B.O. is aanwezig, de jury
tafel is klaar, de scheidsrechten staan paraat en de omroeper
begint. Het is een leuke strijd, de een wint andere verliest en zo
gaat het een tijdje door. Gelukkig is er ook wat publiek om ons
aan te moedigen. Als alle wedstrijden gespeeld zijn helpt
iedereen me opruimen. Op naar de kantine om iets te drinken
en nog even na praten. De dag is goed verlopen mede dankzij
onze vrijwilligers. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.
Hoe onze teams er nu voor staan?
Flying Red heeft twee wedstrijden gewonnen en een verloren
en Jumping Bleu heeft ook twee wedstrijden gewonnen en een
verloren. Super goed gespeeld, helemaal TOP.
Flying Red staat nu op de 6de plek en Jumping Bleu op de
2de. We moeten 13 april naar Drachten en dan hebben we er
al weer vier toernooien opzitten. Dat betekend als we in
Drachten onze uiterste best doen om de 2de plek vast te
houden gaan we wederom weer naar het NK (Nederlands
Kampioenschap). Dit jaar is dat op 25 mei in Schijndel.
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Activiteitenkalender
Toernooidagen
Waterbasketbal


13 april 2013, Drachten

De Nederlandse
kampioenschappen WBB zullen
op 25 mei 2013 in Schijndel
worden gehouden.

Agenda



.

Algemene ledenvergadering
2 april 2013 om 19.30.
7 tot 14 april 2013 collecte
Fonds Gehandicaptensport
Prokkel in mei

Vakanties







1 mei 2013 in de meivakantie
is het broertjes en zusjes
zwemmen.
29 mei is de laatste keer
zwemmen voor dit seizoen en
dus weer broertjes en zusjes
zwemmen.
De maanden juni, juli en
augustus zwemmen we niet.
4 september 2013 begin
nieuw seizoen.
23 oktober 2013
herfstvakantie,
GEEN ZWEMMEN.
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Vrijwilligersetentje
Op dinsdag 12 februari zijn 28 vrijwilligers van onze vrijwilligers
weer getrakteerd op een etentje bij chinees restaurant Merry
Gold. Dit om ze te bedanken, omdat zij zich elke
woensdagavond weer belangeloos inzetten voor jullie. Barbara
Wekema hebben we nog even extra in het zonnetje gezet want
zij is dit jaar 25 jaar als vrijwilliger bij de vereniging. Ze ontving
van Jan Fokko een kettinkje en een mooie bos bloemen.
In december hebben we al onze vrijwilligers verblijd met een
mooi badlaken met het logo van gSv Roden daarop.
Onze vrijwilligers waren blij verrast.
Zwem4daagse
In januari hebben 13 deelnemers mee gedaan aan de
zwem4daagse. Na 4 woensdagen zwemmen werden zij
beloond met een oorkonde en een medaille. De foto staan op
onze website.
Collecte 7 tot en met 13 april
We zijn druk bezig om alle straten in de gemeente
Noordenveld gelopen te krijgen en zo onze eigen clubkas te
spekken, wij ontvangen tenslotte 25% van de opbrengst.
Loop je nog niet met de collectebus meld je dan snel aan, het
is maar een kleine moeite. Het hoeft niet meer dan een uurtje
te kosten.

Om als gehandicapte te kunnen
sporten, is meer nodig!
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