
 

 

   

 

 

KORT NIEUWS  

&  

MEDEDELINGEN 

  

Dit is de laatste nieuwsbrief voor 

de zomervakantie. Onze laatste 

dag met sportlessen is vrijdag 5 

juli en op maandag 19 augustus 

gaan we weer van start!  

Prettige zomervakantie gewenst! 

 

CONTACT 

 

Mobiel: 06 – 213 636 73 

E-mail: rsvvarnhem@gmail.com 

 
 

GEEF JE NU OP VOOR DE AFSLUITENDE BRUNCH! 

Op zondag 30 juni sluiten we het sportseizoen af met een brunch in 

Wijkcentrum Vredenburcht. Alle RSVV leden met aanhang zijn van 

harte welkom! 

¨ 11.00 tot 14.00 uur 

¨ Heerlijke brunch verzorgd door RSVV, alles is geregeld 

¨ Dieetwensen en allergieën kunnen worden doorgegeven bij 

het aanmelden 

¨ Aanmelden voor 23 juni via rsvvarnhem@gmail.com 

 



 

 

  
 
  
 
 

Kijk voor de meest actuele berichten en het sportrooster op onze website:  
www.rsvv.nl en like ons op Facebook: facebook.com/rsvvarnhem 

AANPASSING PILATES VOOR 

VOLWASSENEN 

Pilates voor volwassenen is teruggebracht naar 

één lesuur. Vanaf nu is de les alleen nog wekelijks 

op dinsdag van 9.00 tot 10.00 uur. 

  
 

 

 

 

SPORTEN IN DE ZOMER 

Deze zomer is het mogelijk voor alle RSVV leden 

van ongeveer 50+ om te sporten in de 

zomervakantie! 

 

Onder leiding van Frank Dreijling wordt er Sport & 

Spel/Dynamic tennis gedaan in Spelzaal De 

Malburcht (Graslaan 97). De kosten bedragen 

ongeveer € 3,00 per keer, afhankelijk van het 

aantal deelnemers. Tussen 9 juli en 13 augustus 

wordt er elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur 

gesport. 

Aanmelden voor deze sportlessen kan bij Frank 
Dreijling: frank.dreijling@xs4all.nl of bij de 
verenigingsmanagers: rsvvarnhem@gmail.com 

 

 

Sportbedrijf Arnhem biedt deze zomer sporten 

voor jeugd aan op de Outdoor Fitness. Wil je je 

lekker uitleven onder begeleiding van sportcoach 

Seger? Dat kan wekelijks op woensdag van 14.00 

tot 15.00 uur (start op 19 juni). Meer informatie 

via seger.verheij@sportbedrijfarnhem.nl 

 

 

 

 

 

 

VERTROUWENSCONTACTPERSONEN 

Als vereniging vinden wij het belangrijk dat je je 

prettig voelt tijdens het sporten. Om dat te 

waarborgen hebben wij een aantal gedragsregels 

opgesteld: 

· WEES OPEN 

· TOON RESPECT 

· RESPECTEER AFSPRAKEN 

· GA NETJES OM MET DE OMGEVING 

· BLIJF VAN ANDEREN AF 

· TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN 

· DISCRIMINEER NIET 

· WEES EERLIJK EN SPORTIEF 

Indien bovenstaande niet wordt nageleefd of er 

sprake is van grensoverschrijdend gedrag kun je je 

wenden tot de vertrouwenscontactpersonen: 

 

Maarten Smit 

06 – 463 201 92 

 maartenjsmit@yahoo.com 
 

 

Monique Arends 

06 – 363 926 82 

fam_arends@upcmail.nl 


