Nieuwsbrief

gSv

SEIZOEN 2014-2015

RODEN

Voorwoord
Een nieuw seizoen staat voor de deur, 3 september gaan we
weer beginnen met alle zwemactiviteiten. Alle rumoer van een
samengaan met Flotar is van de baan. Met een nieuwe
voorzitter en secretaris gaan we weer fris van start.

Activiteitenkalender
Agenda



Aquajoggen
Zoals jullie weten stopt Ank Kingma met het lesgeven, wij vinden dit
erg jammer maar ook wel heel begrijpelijk.
Na een lange zoektocht hebben wij Birgit gevonden.
Birgit komt uit Eelde, is getrouwd en heeft twee kinderen. Zij heeft
veel ervaring op het gebied zwemmen en lesgeven. Woensdag 3
september verzorgt Ank Kingma nog een les en vanaf 10 september
kunt u kennis maken met Birgit en zal zij de lessen gaan overnemen.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De datum voor de ALV voor dit seizoen is al bekend. Wij nodigen al
onze leden uit om op 28 oktober 2014 om 19.30 in de kantine van
Zwembad De Hullen de ALV bij te wonen.
De onderwerpen zijn onder andere:
 Bestuursverkiezing, Henk van der Meij en Gerben Ferwerda;
 Contributie;
 Algemeen jaarverslag 2013-2014;

Financieel jaarverslag 2013-2014;
Voor de volledigheid, voor de bestuursverkiezing geldt dat
tegenkandidaten zich een half uur voor aanvang van de vergadering
bij het bestuur moeten melden.


.

Algemene ledenvergadering
28 oktober 2014
Collecte Fonds
Gehandicaptensport 29 maart
tot en met 4 april 2015
Zwem4daagse in januari

Vakanties (geen zwemmen)




15 oktober 2014 Herfstvakantie
24 december 2014
31 december 2014

Broertjes en zusjes
zwemmen
•

Data nog niet bekend.

Toernooidagen
Waterbasketbal
• 25 oktober 2013,
•
•
•

Meppel 14.30-18.30 uur
7 februari 2015,
Veendam 13.30-17.00
? maart 2015,
Drachten
11 april 2015,
Assen 16.00-20.00 uur

Nieuwe voorzitter
Mijn naam is Henk van der Meij ik ben 64 jaar en ik woon sinds 1972
in Roden. Ik ben getrouwd met Korrie en we hebben een zoon die in
Peize woont en een dochter die in Leiden woont. We hebben een
kleinzoon die ook in Peize woont. Toerfietsen (racefiets en ATB) en
wandelen zijn de sporten die ik beoefen. Ik kan zwemmen, wat wel
prettig is als je voorzitter van een zwemvereniging wordt, met een
voorkeur voor open water. Naast sporten ben ik actief in de politiek
als steunfractielid en ben ik voorzitter van de Toerclub WTC Roden.
Ook ben ik als zo'n 40 jaar bloed/plasmadonor en ben ik lid van de
Landelijke Donorraad van Sanquin Bloedvoorziening. Daarnaast ben
ik nog Tochtadviseur bij de KNBLO de wandelbond onder wiens vlag
wandeltochten georganiseerd worden. Als voorzitter van gSv Roden
hoop ik samen met de overige bestuursleden de gSv weer in een
rustiger bestuurlijk vaarwater te loodsen. Ik hoop regelmatig op
woensdagavond de zwemavonden te bezoeken en eens mee te
zwemmen, aquajoggen of te waterbasketballen waarbij ik graag voor
af wil vermelden dat mijn balgevoel veel te wensen overlaat en dus
geen aanwinst ben in het rode of blauwe team. Voor de eerste
zwemavond moet ik afmelden maar 10 september hoop ik de
zwemavond te bezoeken. Graag tot dan.

Aquajoggen
Roden Fit en Gezond
•
•
•

22 oktober 2014
29 oktober 2014
5 november 2014

(uitleg nogmaals verderop in de
nieuwsbrief)

Redactie Nieuwsbrief
Evelien Soesman
gsvroden@gmail.com

De gSv nieuwsbrief is een uitgave bestemd voor leden en vrijwilligers van deze vereniging en wordt 2x per
jaar uitgebracht.

1

Nieuwe secretaris

Gevonden voorwerpen

Mijn naam is Gerben Ferwerda. Ik ben 48 jaar oud en de vader van
Jurre. Jurre maakt deel uit van het rode waterbasketbal team. Ik ben
getrouwd en Jurre is ons enige kind. Wij wonen in Leek. In het
dagelijks leven ben ik als agrarisch accountant werkzaam bij een
accountantskantoor in Leek. In het grijze verleden heb ik zelf op een
redelijk hoog niveau korfbal gespeeld. In tegenstelling tot de
voorzitter heb ik dus een redelijk goed balgevoel. Zwemmen is voor
mij geen probleem, ik doe het echter zelden. Echte specifieke
hobby’s heb ik niet. Via Evelien (collega) ben ik betrokken geraakt bij
gSv. Mijn drijfveer om mij in te zetten voor gSv is gelegen in het feit,
dat we niet van onze medemensen met een beperking, in welke vorm
dan ook, kunnen verwachten dat ze ook bestuurlijke taken op zich
nemen. Aangezien Jurre onderdeel uitmaakt van een WBB team zult
u mij daar ook het meeste treffen. In principe ben ik elke
woensdagavond om circa 21.30 in het zwembad, omdat ik dan Jurre
ophaal.

•
•
•

duikbril zwart Speedo;
duikbril blauw + etui;
horloge cijferuurwerk, merk
Lorus, blauw/witte
wijzerplaat;
• badslippers, merk Kidsfun
zwart, maat 29.
Bent u iets kwijt of heeft u iets
gevonden dan kunt het
vragen/inleveren bij het
bestuur .

Zwem4daagse
Op woensdag 7, 14, 21 en 28 januari 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.
Dit seizoen start er een nieuwe groep en zij komen op 22 en 29
oktober en 5 november bij ons aquajoggen.
Nog even wat het in houdt.
Huisartsen en praktijkverpleegkundigen in Roden zien regelmatig
patiënten met een inactieve leefstijl en (fors) overgewicht. Hierdoor
hebben ze een verhoogd risico op allerlei aandoeningen en ziekten.
De zorgverleners onderkennen dat het belangrijk is voor deze
mensen om in beweging te komen maar zij missen en passend
sportaanbod. Om hier iets aan te doen zijn gemeente,
sportorganisaties, verenigingen, huisartsen en
praktijkverpleegkundigen bij elkaar gekomen. Het doel is om inactieve
50+ inwoners van Roden, met overgewicht of obesitas te
ondersteunen bij het oppakken van een gezonde levensstijl. Naast
Palestra en het Fitnesscentrum Roden zijn Tennisvereniging Reo,
Tourclub WTC Roden, Wandelsport Mareleen en ook gSv op sportief
gebied aan dit project verbonden. Als bestuur vinden we het
noodzakelijk om met gSv ook een positieve bijdrage te leveren aan
dit project. Verder is het zo dat, indien de mensen enthousiast
worden over onze vereniging en het zwemmen,
ze misschien ook lid worden.

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. Wij willen deze leden verzoeken de
factuur binnen 30 dagen te betalen. Mocht dit om wat voor reden niet
lukken, neem dan zelf even contact op met de penningmeester. Het
is tijd rovend en kost ook nog eens onnodig geld om steeds
herinneringen te versturen of een incassobureau in te schakelen.
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