
 

 

 Oktober 2018 

Nieuwsbrief RSVV 
Recreatieve Sportvereniging Vredenburg 

Van 14 t/m 21 oktober is het 
herfstvakantie! Alle jeugdsporten 

vervallen, de volwassen sporten in 
overleg met de sportleider. 

Beste lezer,  
 
In deze nieuwsbrief een bericht van de ledenadministratie en veel 
nieuwe sportmogelijkheden binnen de vereniging en in de wijk! 

Mededelingen 

Mobiel: 06 – 213 636 73 
E-mail: rsvvarnhem@gmail.com 

Contact 

Contact ledenadministratie 
Als je een wijziging hebt met betrekking tot jouw lidmaatschap dan is 
het van belang dat de ledenadministratie dit zo snel mogelijk weet. 
Zo’n wijziging kan het beëindigen of veranderen van het lidmaatschap 
zijn, maar ook wijzigingen in je contactgegevens. Dit is in het belang 
van een goed werkende administratie van onze vereniging. 
 
Voor rechtstreeks contact met de ledenadministratie zijn er de 
volgende mogelijkheden: 

• Per brief in de blauwe RSVV brievenbus in de gang van 
Wijkcentrum Vredenburcht 

• Per brief t.a.v. M. Brinkman, Marcusestraat 33, 6836 JA 
Arnhem 

• Per telefoon: 026 – 3235760 
• Per e-mail: leden@rsvv.nl 



 

 

 

Op zaterdag 8 september is Outdoor Fitness Vredenburg officieel 
geopend door de wethouder Jan van Dellen. Er was een leuk 
programma voor jong en oud. Voor de allerkleinsten was er een 
kleed waar lekker op geknutseld kon worden. De jeugd en jong 
volwassenen konden zich uitleven met uitdagingen van de 
Silverbackz en een workshop tricking onder leiding van The 
Common Ground. Deze groepen gebruiken de openbare ruimte 
om te bewegen, de Outdoor Fitness is hier een mooi voorbeeld 
van. Daarnaast was er ook een jeu de boules demonstratie.  
Om het geheel aan te kleden draaide DJ Jamie muziek en waren 
er ‘blender bikes’ waarop je je eigen smoothie bij elkaar kon 
fietsen. De ingrediënten hiervoor werden gesponsord door AH 
Groningensingel. Ook Team Leefomgeving, Sportbedrijf Arnhem, 
Editoo, SWOA, Pleyade en Rijnstad leverden een bijdrage.  
Het was een zeer geslaagde middag en hopelijk een mooi startsein 
voor veel beweegplezier in de wijk!  

Opening Outdoor Fitness Vredenburg 

Nieuw sportaanbod 

AH Sportactie: gratis kennismaken met RSVV 
De AH Sportactie is weer in volle gang. In de winkel zijn vouchers verkrijgbaar waarmee je gratis kunt sporten. 
Een mooie kans voor jouw buurman, buurvrouw, vriend of vriendin om eens mee te komen doen met een van 
onze activiteiten. De deelnemende activiteiten binnen de actie zijn: Sport & spel actief in De Laar west, Dynamic 
tennis, Internationale dansen op vrijdagochtend, Zumba, Full body workout, Bootcamp en Pilates. 

In het kader van deze actie hebben we op zaterdag 29 september de vereniging gepromoot in de AH 
Groningensingel. We hadden een paar leuke uitdagingen waarmee mensen gratis proeflessen konden verdienen. 
Ook hebben we flyers en informatie verstrekt over ons sportaanbod. 

Dag Tijd Activiteit Locatie Sportleider Startdatum 

Woensdag 08.30-09.30 Pilates MFC De Werf Aynur 3 oktober 

Donderdag 19.00-20.00 Zumba voor beginners Wijkcentrum Vredenburcht Linda 4 oktober 

Donderdag 20.00-21.00 Bootcamp voor beginners Outdoor Fitness Vredenbrug Linda 4 oktober 

Vrijdag 09.00-10.00 Full body workout Wijkcentrum Vredenburcht Linda 5 oktober 

Vrijdag 09.00-10.00 Pilates Sporthal Kermisland Aynur 12 oktober 

 


