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Het bestuur
Het is al weer even geleden dat u de laatste nieuwsbrief heeft
ontvangen maar vanaf nu zal hij 2x per seizoen worden
uitgebracht. Wij willen proberen de eerste eind augustus uit te
brengen en de tweede in januari.
En omdat u misschien niet meer weet wie nu de bestuursleden
van gSv zijn willen wij ons graag kort aan u voorstellen.

Activiteitenkalender

Jan Fokko Spanninga, voorzitter.
Sinds dit jaar ben ik voorzitter geworden. Samen met mijn
vrouw Monique Douma, Max en Juliet wonen wij al 16 jaar met
veel plezier in Peize. Onze zoon Max, heeft een spasme aan
zijn benen waardoor hij zijn benen bijna niet kan gebruiken. Zo
zijn wij een paar jaar geleden bij gSv gekomen. Het zwemmen
is daarmee een mooie manier om toch goed te kunnen
bewegen. Met veel plezier zet ik mij in om het zwemmen voor
onze leden mogelijk te blijven maken. Willen jullie meer van mij
weten, spreek me gerust aan.

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

Evelien Soesman, secretaresse.
Ik woon samen met Arjan en zoon Dion(6) in Roden. Ik werk 27
uur per week als receptioniste op een accountantskantoor in
Leek. De twee vorige seizoenen was ik penningmeester en
sinds dit seizoen zet ik mij graag in als secretaresse. Ik zit in
het bestuur van gSv omdat deze club in mijn genen zit.
Jaap Siegers, penningmeester.
Ik ben getrouwd met Jeltje en woon in Roden. Ik ben al een
hele tijd lid van deze vereniging en hoop mij de komende tijd te
kunnen inzetten als penningmeester. We proberen als bestuur
de vereniging naar tevredenheid van alle leden te besturen.
Gea Geersing, Ledenadministratie en waterbasketbal.
Ik ben getrouwd met Sabe, en samen met onze twee zonen,
Jon( 21) en Alderik (16), wonen wij in Peize. Vijf jaar geleden
ben ik samen met mijn zoon Jon bij de vereniging gekomen. Dit
vond ik zo leuk dat ik de cursus voor toezichthouder heb
gevolgd en sinds kort coördineer ik het waterbasketbal. Ik hoop
dat ik nog lang van deze vereniging mag genieten. Verder werk
ik 24 uur per week(horeca en bij de T.S.N) en als hobby mag
ik graag zwemmen en fietsen.
Elly Bolt, algemeen lid.
Ik woon samen met Fop en dochter Iris in Leek, ben al 34 jaar
lid van gSv Roden waarvan 10 jaar in het bestuur. Ik heb
binnen deze vereniging wedstrijden gezwommen in binnen en
buitenland van 1980 tot 1991. Sinds 2000 ben ik vrijwilliger en
geef nu zwemles aan kinderen die hun zwemdiploma willen
halen. Heb al heel wat kinderen afgeleverd met een diploma of
certificaat. Het is op de woensdagavond altijd gezellig.

Toernooidagen
Waterbasketbal





6 oktober 2012, Meppel
3 november 2012, Delfzijl
19 januari 2013, Roden
Nog niet bekend

Agenda






Kas controle 2011-2012 op
31 oktober 2012.
Algemene ledenvergadering
6 november 2012.
Zwem 4-daagse januari 2013.
WBB toernooi in Roden op
19 januari 2013.
7 tot 14 april 2013 collecte
Fonds gehandicaptensport.

Zwem 4-daagse






2 januari
9 januari
16 januari
23 januari
30 januari

Vakanties





Woensdag 5 en26 december
2012 zwemmen we niet.
20 februari 2013 in de
voorjaarsvakantie is het
broertjes en zusjes zwemmen.
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.
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Evelien Soesman
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Algemene ledenvergadering
Wij verzoeken u allen om op dinsdag 6 november 2012 om
19.30 uur aanwezig te zijn in de kantine van zwembad
De Hullen op de algemene ledenvergadering omdat wij zoals
eerder aangekondigd de statuten willen wijzigen en daarvoor
een 2/3 aanwezigheid moeten hebben.
Huishoudelijke mededelingen
• De materiaalhokken en het badmeesters hok is alleen te
gebruiken door bestuursleden of door het bestuur
aangewezen vrijwilligers.
• Wij verzoeken u in de douches aan de zijkanten geen zeep
en shampoo te gebruiken, dit omdat de vloer dan voor
sommige leden te glad wordt.
• De liftstoelen blijven bij de lift, hier wordt niet mee gereden.
Om te rijden en te douchen moeten de zwarte rolstoelen
gebruikt worden.
• De bad liften en liftstoelen worden uitsluitend bediend door
de bestuursleden en Gerard en Henk.
Zwem 4-daagse
Dit seizoen organiseren wij de zwem 4-daagse in januari.
U hebt dan de mogelijkheid om op 5 woensdag tijdens uw
normale zwem tijd een mooie medaille te halen. Ook mag u
twee introducees meenemen die dan ook zo’n mooie medaille
kunnen halen. Voor leden € 7 en voor introducees € 10. Haal
nu je aanmeldformulier bij een van de bestuursleden.
Wist u dat?
• Gerard Sinkgraven en Gea Geersing onze toezichthouders
zijn op de woensdagavond. Zij gaan hiervoor elk jaar op
herhalingscursus. Dus bij calamiteiten is er altijd een van
hen bij het bad.
• Wij nog steeds op zoek zijn naar een nieuwe juf voor het
aqua joggen. Dus mocht je iemand wetten horen wij het
graag.
• Er bij onze 2 waterbasketbal teams nog ruimte is voor
nieuwe spelers. Kom gerust een keer kijken of meedoen.

Digitaal
Graag zouden wij deze
nieuwsbrief digitaal naar u
versturen, dit uiteraard om
kosten te besparen.
Als u de nieuwsbrief nog
niet digitaal van ons
ontvangt en wel een email
adres gebruikt wilt u deze
dat aan ons doorgeven.
Collecte
Het duurt nog wel even,
maar uit ervaring weten wij
dat de organisatie van de
collecte erg veel tijd kost.
Maar het loont wel want
onze vereniging ontvangt
25% van de opbrengst in
de gemeente Noordenveld
en dat kunnen we goed
gebruiken. Dus mocht u:
willen helpen met de
organisatie, een van de
dorpen voor uw rekening
willen nemen, een
middag/ochtend/avond
willen tellen, nog mensen
weet die wel een uurtje met
de collectebus willen lopen
of bussen rond willen
brengen laat het ons dan
even weten op
gsvroden@gmail.com.
Website
Op dit moment zijn wij druk
bezig met een nieuwe
website.

Sinterklaas
Sinterklaas heeft het ook dit jaar weer zo druk als hij in
Nederland komt dat hij het liefst heel veel kinderen in een keer
blij maakt. En omdat er nog maar weinig kinderen (6) in de
leeftijd tot 11 jaar bij ons zwemmen heeft hij ons laten weten dit
jaar niet op de woensdagavond in het zwembad te komen.
Uiteraard komt hij wel gewoon bij jullie thuis langs en
misschien ook op school.
Kas commissie
Nu Jaap Siegers onze penningmeester is geworden hebben wij
nog iemand nodig die de kas wil controleren.
Afmelden
Mocht het een keer voor komen dat u niet kunt komen
zwemmen dan horen wij dit graag zo vroeg mogelijk.
Wij kunnen dan ook u vrijwilliger op tijd afzeggen of eenmalig
bij iemand anders plaatsen.

Contact gegevens
gSv Roden
Adres secretariaat:
Zijpendaal 15
9301 WD RODEN
of
gsvroden@gmail.com
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