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MAART 2013
Voorwoord
Met deze eerste nieuwsbrief zijn we al weer een paar maanden
onderweg in het zwemseizoen 2013-2014. Iedereen is na de vakantie
weer met veel plezier begonnen.
Helaas hebben wel een flink aantal leden opgezegd. Totaal zijn we
nu nog met ongeveer 80 leden. Dit komt door verschillende oorzaken,
maar de belangrijkste is wel dat de leeftijd en het lichaam soms
dwingt om te stoppen.
Mooi om te zien is dat er ook door het enthousiasme van leden, via
school of werk weer nieuwe leden bij komen. Dit moedigen we sterk
aan. Uiteindelijk kunnen we als verenging bestaan door voldoende
leden te hebben. Het bestuur heeft zich voor het komende jaar ook
het doel gesteld om weer actief leden te gaan werven in Noordenveld
en in Groningen.
In deze eerste maanden van het nieuwe seizoen is er al weer van
alles gebeurt. Met Vincent Stam hebben we een nieuwe coördinator
waterbasketbal en met Erik van der Kley een nieuwe lifeguardtoezichthouder. Wij zijn blij met deze vrijwillige inzet.
Ook hebben de waterbasketballers in oktober al weer meegedaan
aan de Paragames in Breda. Het is een hele mooie dag geweest.
Sluit ik dit voorwoord af met jullie allemaal uit te nodigen voor de
algemene ledenvergadering op 19 november.
Veel zwemplezier!

RODEN

Activiteitenkalender
Toernooidagen
Waterbasketbal





9 november 2013, Smilde
25 januari 2014, Roden
8 februari 2014, Veendam
5 april 2014, Delfzijl

Agenda




.

30 oktober kascontrole
Algemene ledenvergadering
19 november 2013
Collecte Fonds
Gehandicaptensport 30 maart
tot en met 5 april 2014
Zwem4daagse in januari

Vakanties (geen zwemmen)
Jan Fokko Spanninga

Algemene Ledenvergadering (ALV)
Hierbij nodigen wij al onze leden uit om op 19 november 2013 om
19.30 in de kantine van Zwembad De Hullen de ALV bij te wonen.
De onderwerpen zijn onder andere:
 Bestuursverkiezing;
 Contributie;
 Algemeen jaarverslag 2012-2013;

Financieel jaarverslag 2012-2013;

Nieuwe coördinator Waterbasketbal
Ik ben Vincent Stam en ben 37 jaar. In het dagelijks leven werk ik nu
parttime voor het Kadaster. Ik ontmoet graag mensen en mijn hobby's
zijn lezen en films kijken. O ja, en wordfeud spelen! Ik woon alleen
samen met mijn twee katten.

Paragames
Op 12 oktober zijn we naar Breda gegaan voor een
waterbasketbaltoernooi met onze beide teams. Het was al met al een
gezellige dag, hoewel we niet hebben gewonnen. We zijn 9de en
12de geworden. En Angela is geslaagd voor haar praktijkexamen
scheidsrechter op die dag. Nu haar theorie-examen nog…….
Benieuwd naar het volledige verslag? Kijk dan op www.gsvroden.nl.




25 december 2013 kerst
1 januari 2014 nieuwjaar

Broertjes en zusjes
zwemmen


26 februari 2014
(voorjaarsvakantie)
 30 april 2014 (meivakantie)
 28 mei 2014 (laatste
zwemavond van het seizoen)

Nog even voor de
duidelijkheid
Opzeggen kan uitsluitend
schriftelijk(mag per mail) en dient
voor 1 augustus binnen te zijn,
anders bent u het gehele seizoen
contributie verschuldigd.

Redactie Nieuwsbrief
Evelien Soesman
gsvroden@gmail.com
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Aftreden penningmeester
Jaap Siegers moet om medische redenen het penningmeesterschap
neerleggen. Jaap zal na de Algemene Ledenvergadering aftreden.
Wij zijn dus dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester. Lijkt
het je wat of wil je meer informatie, loop dan even langs bijj een van
de bestuursleden.

Zwem4daagse
Op woensdag 8, 15, 22 en 29 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, Elly of Evelien.

Lifeguard-toezichthouder
Aan het eind van dit seizoen stopt Gerard Sinkgraven na vele jaren
jammer genoeg als vrijwilliger bij gSv. Omdat Gerard ook een van
onze toezichthouders is zijn wij op zoek gegaan naar een opvolger en
die hebben we gelukkig snel gevonden. Erik van der Kley gaat de
opleiding volgen. Erik is al ruime tijd vrijwilliger bij onze vereniging.

Roden Fit en Gezond.
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.
Voor dit project is subsidie aangevraagd en inmiddels toegekend. Dit
betekent dat het project doorgaat.
Voor gSv betekent dit zoals het nu lijkt dat wij in de periode van
januari 2014 tot en met juni 2014 een aantal “ gastzwemmers”
krijgen.
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. Tot zover even over dit project. Hebben
jullie andere vragen stel ze gerust aan het bestuur.

Volleybaltoernooi sportcentrum De Hullen
De medewerkers van sportcentrum De Hullen gaan voor het eerst dit
seizoen een volleybaltoernooi organiseren voor de gebruikers van het
sportcentrum. En omdat onze vereniging ook een gebruiker van het
sportcentrum is zijn wij uitgenodigd om op vrijdag 29 november van
19.00 tot circa 22.00 uur deel te nemen aan dit toernooi.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden en je moet 16 jaar of
ouder zijn. Een team moet minimaal 6 spelers hebben waarvan 2
dames. Wil je mee doen, geef dit dan voor 12 november door aan
Evelien, gsvroden@gmail.com.
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