
 

 

 
 

   
 
 
 

 

 

KORT NIEUWS  

&  

MEDEDELINGEN 

  
Van 23 december t/m 5 januari is 

het kerstvakantie en vervallen alle 

sportactiviteiten.  

 

 

 

 

In week 48 gaat onze nieuwe 

website online als alles goed 

verloopt! Het kan zijn dat de 

website dan gedurende korte tijd 

niet bereikbaar is, omdat de 

gegevens dan worden overgezet. 

CONTACT 

Mobiel: 06 – 213 636 73 

E-mail: rsvvarnhem@gmail.com 

 

 

CONTRIBUTIEVERHOGING GOEDGEKEURD TIJDENS ALV 

Op 8 november heeft het bestuur toestemming verkregen in de ALV 

om een contributieverhoging door te voeren. Het bestuur heeft 

hiertoe moeten besluiten vanwege oplopende (huur)kosten en 

indexering, terwijl de contributie de afgelopen 3 jaar gelijk is 

gebleven.  

Per 1 januari 2020 bedraagt het lidmaatschap € 16,95 per maand 

en een gezinsabonnement € 33,90. Naar verwachting zal het 

maandbedrag in 2021 en 2022 ook met een euro verhoogd worden, 

om zodoende alle kosten te kunnen dekken en iedereen met plezier 

kan blijven sporten! 

Na de kerstvakantie ontvangt ieder lid in de les een folder met de 

nieuwe tarieven en een update van andere belangrijke informatie 

rondom de vereniging.  

 



 

 

  
 
  
 
 
 
 
 

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

WINTERSTOP BOOTCAMP 
Vanwege de koude wintermaanden die eraan zitten te 

komen, is besloten om een winterstop te houden voor 

wat betreft de bootcamp. De afgelopen weken was een 

kleine groep bikkels nog actief op de Outdoor Fitness, 

maar ook vanwege de veiligheid lassen we dus een 

pauze in. Op 28 november is de laatste les en we 

zullen in maart weer van start gaan, tegen die tijd 

zullen we dat ook weer communiceren. 

 

 

 

 

 

 

SPORT & SPEL TIJDENS LERARENSTAKING 
Op 6 november zijn de leraren van het basisonderwijs 

gaan staken. RSVV heeft toen een sport & spel 

programma aangeboden voor alle leerlingen. We 

begonnen met een James Bond spel, waarvoor we de 

zaal hadden volgebouwd met allerlei obstakels. Toen 

iedereen zich flink in het zweet had gewerkt, was het 

tijd voor een korte pauze. Albert Heijn Groningensingel 

had voor alle deelnemers ranja en fruit beschikbaar 

gesteld. Enorm bedankt daarvoor! Na de pauze hebben 

we de zaal verdeeld in twee speelvakken en werd er 

gerouleerd tussen hockey en basketbal. Aan het einde 

kreeg iedereen een ballon en petje van de Albert Heijn 

en hebben we natuurlijk folders meegegeven met 

informatie over RSVV! 

 

BEËINDIGING MEIDENGYM 

Vanwege gebrek aan deelname hebben we moeten 

besluiten om meidengym per direct te stoppen. 

Gelukkig hebben we nog veel andere leuke 

activiteiten voor de jeugd in ons aanbod en in het 

nieuwe jaar, waarschijnlijk per februari, zullen we 

ook gaan starten met dans! Tegen die tijd zullen we 

hier meer informatie over geven. 

 

FULL BODY WORKOUT IN HET NIEUWE JAAR 

OOK OP ZATERDAG 
In het nieuwe jaar komt er een nieuwe activiteit in ons 

aanbod: full body workout op zaterdagochtend. Collin 

heeft al een aantal keer ingevallen voor Linda, en vanaf 

11 januari komt hij nu full body workout geven. Dit is 

een mooie uitbreiding op de lessen die Linda 

momenteel geeft! Dus is een weekend op de bank niet 

aan jou besteed? Kom dan op zaterdagochtend 

meedoen met de workout van 10:00 tot 11:00 uur in 

Spelzaal Vredenburcht. 

 


