
 

 
 
 

 

 

Nieuwsbrief: maart 2023 

SAVE THE DATE! 
 
Op 6 april 2023 vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Reserveer deze datum alvast 
in jullie agenda. De ALV start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. Uiteraard in ons clublokaal bij 
het zwembad. Elk lid en/of ouders zijn van harte welkom.  
 
Tijdens een ALV worden belangrijke keuzes gemaakt voor de toekomst van onze vereniging. Zo 
wordt dit jaar gesproken over het nieuwe zwembad en een waarderingsregeling voor onze 
vrijwilligers. 
 

WIJZIGINGEN IN BESTUUR EN TRAINERSCHAP 
 
Helaas moeten wij jullie berichten dat Kim van Rens heeft besloten zijn trainerschap bij Mosa~regio 
te beёindigen. Wij betreuren zijn besluit en zijn blij dat hij heeft aangegeven in ieder geval dit 
seizoen nog af te maken. Dit betekent echter wel dat wij op zoek moeten naar een nieuwe trainer 
voor de minioren. Mogelijk geїnteresseerd, neem dan contact op met het bestuur of Paul Maas als 
hoofdtrainer voor meer informatie! 
 
Onze voorzitter Ronald Peters heeft besloten om zijn voorzitterschap per direct neer te leggen. Een 
verrassend maar te respecteren besluit. Wij hebben onze oud-voorzitter en nog altijd zittend 
bestuurslid Roel Bergmans bereid gevonden om tijdelijk de rol van voorzitter weer op zich te nemen. 
Een nieuwe voorzitter moet formeel tijdens de ALV gekozen worden. Kandidaten roepen wij van 
harte op zich bij het bestuur aan te melden via: bestuur@mosaregio.nl.  
 
Naast nieuwe vrijwilligers voor bovenstaande rollen zijn wij ook op zoek naar minimaal 2 mensen die 
het leuk vinden om onze verstandelijk gehandicapte zwemmers te begeleiden tijdens het zwemmen. 
Hierover meer informatie verder op in onze nieuwsbrief. 
 
Interesse in een andere rol als vrijwilliger binnen onze mooie vereniging meldt je dan bij het bestuur. 

mailto:bestuur@mosaregio.nl


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FANTASTISCHE SWIM MEET 2022; door Paul Maas. 
 
Na drie jaar wachten konden wij weer deelnemen aan het driedaagse zwemevenement Swimmeet 
in Maastricht. 
 
Op dinsdagavond 27 december vertrok de zwemploeg naar hun overnachtingsadres in het dorpje 
Klimmen (Zuid-Limburg). De zwemploeg bestond uit zes zwemsters/zwemmers; Evi Bouten, Giulian 
Janssen, Mees Kroon, Lynn Peters, Djalisa en Djamila Theunissen. 
 
De zwemwedstrijd begon woensdagmorgen 28 december om 8.45 uur. Iedereen (begeleiding en 
zwemmers) moesten om 6.30 uur aan tafel zitten voor het ontbijt en om 7 uur vertrok het gehele 
gezelschap naar het zwembad in Maastricht. In de ochtend werden er drie afstanden gezwommen 
en de beste 16 zwemmers/ zwemsters per afstand zwommen ‘s avonds om 17.00 uur de finales. 
Ook worden er daarbij nog estafettes gezwommen. Rond 21.00 uur zat een zwemwedstrijddag 
erop. 
 
Tussen de voorronden en finale gingen wij terug naar ons huisje in Klimmen om lekker te eten wat 
verschillende ouders voor het totale team hadden klaar gemaakt. Na een vermoeiende dag werden 
in huisje nog door de zwemmers spelletjes, TV gekeken en andere dingen gedaan en rond 23.00 uur 
ging iedereen slapen. Dit geldt ook voor de tweede dag, donderdag 29 december en op vrijdag 30 
december verlaten wij voor het laatst om 07.00 uur onze overnachtingsplek. Na de voorronden 
gaat de gehele zwemploeg en de aanwezige ouders eten in het restaurant in het zwembad om dit 
evenement gezamenlijk af te sluiten. 
 

Op alle individuele nummers in zijn leeftijdscategorie werd Giulian met ruime voorsprong eerste; zo 
werd hij de Golden Boy van dit evenement. Hierdoor sloot hij dit kalenderjaar op verschillende 
zwemafstanden af in zijn leeftijdscategorie als Nederlands beste. 
 
Mees, Djalisa zwommen op dit evenement een limiet voor het LWK (Limburgs Winter 
Kampioenschap) waardoor zij in januari deelnemen aan dit kampioenschap. De andere deelnemers 
Djamila, Evi en Lynn waren al verzekerd van deelname aan dit kampioenschap. Zij verbeterden op 
verschillende afstanden hun tijden. Iedereen kan terugkijken een geslaagde deelname aan de 
Swimmeet. En nu met zijn allen vooruit kijken naar het LWK in januari. 
 



 

 
 
 
 



 

GROTE CLUBACTIE; door de Activiteitencommissie 
Net als voorafgaande jaren heeft MOSA weer mee gedaan aan de Grote Clubactie. 
Sinds enkele jaren worden er steeds meer online loten verkocht. Via een persoonlijke QR code 
konden de jeugdleden hun loten verkopen en ook nog steeds met hun boekje langs de deuren te 
gaan. 
 
In totaal werden er door de (jeugd)leden en de activiteitencommissie 442 loten verkocht. Dat is 
een kleine stijging van 7 loten ten opzichte van 2021 (435). De meeste lootjes werden verkocht 
door Daan Bongers, een van de zwemmers van de Swimkick. Hij heeft 48 lootjes verkocht! Op de 
foto staat Daan met de door hem gewonnen prijzen: 

• enveloppe met verdiende centjes,  

• gevulde snoeppot  

• en een bioscoopbon. 
Tweede werd Manon Lapoutre (40) en derde Saartje Houben (38). 
Iedereen die meer dan 25 lootjes had verkocht kreeg vanuit de Grote Clubactie ook nog een 
medaille. 

De totale opbrengst van deze actie was: € 1.035,12 wat toch weer een heel mooi bedrag oplevert 
voor onze vereniging.  
 
Hierbij willen wij, als activiteitencommissie, dan ook alle leden bedanken die één of meerdere 
loten hebben gekocht of verkocht.  
 


