WIN JIJ DE EERSTE
MOSA~REGIO CLUB BIDON?
Onze eigen clubbidon! Ben jij
straks een van de gelukkige
eigenaren?

WIJ WENSEN JULLIE
ALVAST EEN FIJNE
VAKANTIE!
Nieuwsbrief: juni 2021

Wil jij er 1 winnen? Deel dan
jouw leukste vakantiefoto
met jouw MOSA~regio
handoek op de socials en
TAG MOSA~regio. Wij
verloten 3 bidons onder de
leukste posts.
Je kunt de foto ook mailen
naar:
secretariaat@mosaregio.nl

VAN HARTE GEFELICITEERD!
Via Facebook en Instagram hebben jullie het wellicht al gehoord: dit jaar hebben wij weer 4
jubilarissen gehuldigd. Wij feliciteren graag ook via deze weg onze jubilarissen: Joep Backus (40 jaar
lid), Maud Peuten (51 jaar lid), Mien Beenders (25 jaar lid) en Jacqueline Derikx – van Els (25 jaar lid)

BEDANKT!
Ook het zwemseizoen 2021 is een
bijzonder jaar gebleken.
Dank jullie wel voor de support die jullie
de vereniging ook afgelopen jaar hebben
gegeven. Massaal hebben jullie gehoor
gegeven aan het verzoek om de
contributie te blijven betalen. Over de
compensatieregeling zijn jullie inmiddels
geїnformeerd.
Een bijzondere dank aan al die leden die
aangeven af te zien van de
compensatieregeling, jullie leveren een
belangrijke bijdrage aan de financiёle
positie van onze vereniging. Top!

ZWEMMEN IN TIJDEN VAN CORONA; door Kim van Rens.
En dan gaat het zwembad dicht. De winter komt eraan, de temperaturen dalen, en nu…..
Na weken zonder contact met de zwemmers toch maar een Teams-sessie opgezet halverwege
februari dit jaar. Op die manier konden we elkaar, weliswaar digitaal, toch zien en spreken.
Hartstikke gezellig maar je ziet dat dit geen vervanging is van elkaar echt te ontmoeten. In de eerste
lockdown zijn sommige trainers bij enkele zwemmers voorbij geweest om te kijken hoe het ging. Dit
was tijdens de tweede en derde lockdown geen optie meer.
Uiteindelijk gaan de buitentemperaturen langzaam weer omhoog. Zwemmers tot en met 17 jaar
mogen weer samen iets ondernemen als je maar voldoende afstand houdt van de oudere trainers.
De eerste landtraining is op 20 februari. Tien zwemmers komen gezamenlijk een circuit met
oefeningen doorlopen maar vooral ook gezellig kletsen en bijpraten. Als de klok wordt verzet en het
langer licht is kunnen we ook naar de dinsdag- en de woensdagavond. Met gemiddeld 10 zwemmers
en 2 á 3 trainers is het een gezellige boel. Maar het is ook afzien; “O, dus daar zitten mijn
buikspieren” en “ik kan niet meer staan” of “dat ligt best lekker zo’n matje”. In totaal zijn er toch nog
17 landtrainingen geweest en voor wie van cijfertjes houdt: 167 trainingsuren. Ik denk dat er niet
meer dan 3 trainingen zijn afgezegd wegens slecht weer.
Aan de trainers om telkens weer wat nieuws te verzinnen. Reactie-spelletjes waarbij je de naam
moet roepen van een andere zwemmer (…hoe heet zij/hij ook alweer?... 😉 ). Of samenwerken om
zo snel mogelijk de eindstreep te halen. Samen met het bestuur kwamen we op het idee om Paulie
ook deel te laten nemen aan deze sociale activiteit. Onze mascotte Paulie was erg eenzaam en mocht
elke week met iemand mee naar huis om nieuwe avonturen te beleven. Op de sociale media
(Facebook, Instagram) van Mosa~regio zijn de verhalen van Paulie en de zwemmers te volgen.
En dan komt begin mei het goede nieuws dat we weer het zwembad in mogen. Hoe mooi is dat.
Nou,….
Totdat je het water inspringt en merkt dat het water “te hoog staat en er geen doorkomen aan is” of
“het water te zwaar aanvoelt” of “het water veel te warm is namelijk gemiddeld 29°C”.
Kortom, komende weken is het vooral conditie opbouwen en weer dat lekkere gevoel terug krijgen.
Het gevoel van gespannen wachten op het fluitje van het startsignaal, alles geven en helemaal leeg
aantikken en dan een fantastische tijd neergezet hebben. Formeel begint het nieuwe zwemseizoen
pas over enkele maanden maar voor jullie heeft het startsignaal al geklonken.
Op naar een fantastische zomer en een geweldig zwemseizoen 2021-2022.
Via Facebook en intagram hebben jullie het wellicht al gehoord: dit jaren hebben wij weer 3

ALGEMENE LEDENVERGADERING
In het voorjaar hielden wij onze jaarlijkse ALV. Dit keer, hoe kan het ook anders, online. Wij zijn blij
een heel aantal leden te hebben mogen verwelkomen.
We hebben belangrijke thema´s besproken. Een korte samenvatting:
- Wij hebben nog ruimte voor nieuwe leden binnen het Sterrenplan/Swimkick. Om deze te gaan
vullen gaan we extra aandacht besteden aan de jeugdledenwerving. Meer bekendheid
creёren voor de vereniging is cruciaal.
- Er is een jeugd waterpolo team opgericht. Wij zoeken nog dringend medespelers (jonger dan
16 jaar).
- Teruglopende subsidies en stijgende kosten drukken op onze balans. Om de
contributiestijgingen beperkt te houden is het belangrijk dat wij meer aan sponsorgelden gaan
werven. Cruciaal is de opstart van een sponsorcommisie.
- Er is een compensatieregeling afgesproken om de leden financieel te compenseren voor de
weken dat men niet heeft kunnen zwemmen tijdens de lockdowns.

DRINGEND VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Onze vereniging draait 100% op vrijwilligers. Het is een vrij constante groep met een vaste kern
betrokken mensen. Wij zijn hier onzettend blij mee!
Om onze vereniging op slagkracht te houden zijn wij nu wel dringend op zoek naar enkele
vrijwilligers. Daarom een dringende oproep aan jullie allemaal. Heb jij 1 of meerdere uurtjes in de
week ruimte? Zit jij toevallig toch altijd te kijken naar de training van jullie zoon of dochter en wil je
in dat uur ook best even meehelpen aan de rand van het bad? Meld je dan nu bij het bestuur via
bestuur@mosaregio.nl of bij de trainer. Wij hebben op dit moment dringend behoefte aan:
- Bestuursleden (zonder portefuille of als Penningmeester of als Secretaris)
- Swimkick trainers
- Officials
Via Facebook en intagram hebben jullie het wellicht al gehoord: dit jaren hebben wij weer 3
jubilarissen gehuldigd. Wij felicteren graag ook via deze weg onze jubilarissen: Joep Backus (40 jaar

