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VOORWOORD 
 
De laatste maanden van 2018 hebben  in het teken gestaan van het al of niet gesloten 
worden van het zwembad “de Wisselslag”. Samen met de andere verenigingen is aan het 
gemeentebestuur duidelijk gemaakt, dat dit voor alle verenigingen  - en ook andere 
gebruikers -  grote gevolgen kan hebben. Momenteel is het wachten op de beslissing, die in 
de eerste helft van 2019 genomen gaat worden. 
Op de REGIONALE WINTERKAMPIOENSCHAPPEN  in de weekenden van 17/18 en 24/25 
november was MOSA~regio vertegenwoordigd met 13 deelnemers  op meerdere afstanden. 
De medaille oogst was 26 x goud, 14 x zilver en 14 x brons. Ook werden er limieten 
gezwommen voor het Nederlandse Jeugd Junioren Kampioenschap en werden twee 
zwemmers op verschillende afstanden Limburgs Kampioen. De estafetteploeg behaalde 
ook het Limburgs Kampioenschap. Er waren tevens veel persoonlijke PR’s gezwommen. 
Tijdens de andere wedstrijden van de afgelopen maanden werden er ook veel PR’s 
gezwommen. Proficiat alle zwemmers. 
Ook de waterpoloërs zijn het seizoen goed gestart. Succes voor de nog te spelen 
wedstrijden. 
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Zoals al vele jaren is de activiteitencommissie - zoals de naam al aangeeft -  ook de 
afgelopen maanden weer zeer actief geweest. 
Op 21 november mochten jeugdige zwemmers in het clublokaal kijken wat Sinterklaas hen 
gebracht had. 
Wat het afgelopen jaar niet minder belangrijk is geweest , was het helpen in de 
MAASPOORT tijdens de pronkzitting van Jocus en  de deelname aan de Grote clubactie om 
zo extra inkomsten te hebben. Zeker omdat de subsidies steeds weer minder worden, is dit 
zeer belangrijk. Daarom worden er ook sponsors gezocht. 
Op zondag 6 januari  is weer de nieuwjaarsborrel in het clublokaal.  
Verder wens ik iedereen plezierig feestdagen, een goede jaarwisseling en een gezond en 
sportief 2019. 
 
Jo van den Bercken 
Voorzitter 

 
 

Vrijwilligers gezocht!!!!!!! 
 
Beste Leden, Wij als bestuur blijven vragen om vrijwilligers. Helaas is er onvoldoende 
reactie vanuit de vereniging. Dus hierbij blijven we de oproep herhalen! 
 
Heb jij een hart voor MOSA~regio? Ben je bereid een deel van je tijd 
te besteden aan onze vereniging? 
Wij zijn op zoek naar bestuursleden officials leden voor de 
sponsorcommissie! 
Vraag het bestuur gerust naar de inhoud van de diverse functie 
maar vooral: 

MELD JE AAN!!!! 
bestuur@mosaregio.nl 

 
 

Nieuwsbrief MOSA~regio december 2018                                                                                                                                  2 



Opbrengst Grote Clubactie 

Ook dit jaar heeft MOSA weer meegedaan aan de Grote Clubactie. In totaal werden er door 
de leden en de activiteitencommissie 311 loten verkocht. In 2017 werden er 296 loten 
verkocht, dus dit is een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar. 

De meeste lootjes werden verkocht door Thomas Joosten, een van de zwemmertjes van het 
sterrenplan. Hij verkocht 28 loten. Op de foto staat Thomas met de door hem gewonnen 
prijzen. 

.   

Ook dit jaar heeft de verkoop van deze loten toch weer een leuk bedrag opgeleverd voor 
onze vereniging. De opbrengst van de verkoop van de loten, na aftrek van enkele onkosten, 
is ongeveer    € 663,87. 

Aangezien we ons dit jaar weer op tijd hadden ingeschreven deden wij automatisch mee aan 
de Kickstart-actie van de Grote Clubactie. Dit leverde ons een extra bedrag van maar liefst € 
300,00 op. Dit betekent dat in totaliteit deze actie MOSA € 963,87 heeft opgeleverd. 

Hierbij willen wij, als activiteitencommissie, dan ook alle leden bedanken die één of 
meerdere loten hebben gekocht of verkocht.  

Nieuwsbrief MOSA~regio december 2018                                                                                                                                  3 



Sinterklaas 28 november 2018 

De afgelopen jaren bracht Sint en zijn pieten een bezoekje aan ons clublokaal waar dan de 
allerkleinste leden van onze vereniging zich hadden verzameld. Dit jaar was het aantal 
aanmeldingen voor deze activiteit erg weinig, waardoor dit bezoek helaas niet doorging. 

Om toch niet helemaal aan het Sinterklaasfeest voorbij te gaan mochten de kinderen t/m tien 
jaar in de week van 19 t/m 23 november hun schoentje, eventueel voorzien van 
tekening/wortel, inleveren op het terras van het zwembad bij de leden van de 
activiteitencommissie. 

Op woensdag 28 november konden de schoentjes weer worden opgehaald in het clublokaal. 
Hier was een gezellig hoekje ingericht en werden Sinterklaasliedjes gespeeld. De 11 
schoentjes stonden rondom de schoorsteen en waren gevuld met een klein cadeautje en 
een zak strooigoed en mandarijntjes. 

Alle kinderen gingen met blije gezichtjes naar huis of naar de training. 

De activiteitencommissie  

 

Nieuwjaarsborrel 

De afgelopen vier jaar heeft de activiteitencommissie het nieuwe jaar geopend met het 
aanbieden van een Nieuwjaarsborrel. Ook dit jaar willen we dit weer doen. 

De borrel wordt gehouden op zondagmiddag 6 januari a.s. van 13.00 – 15.00 uur in het 
clublokaal en is bestemd voor alle leden van onze vereniging met hun familie; d.w.z. 
jeugdleden met hun ouders/broertjes/zusjes, oudere leden met hun partner/kinderen. De 
opkomst van de leden naar deze bijeenkomst gaat in een stijgende lijn, iedereen ervaart het 
als heel gezellig en we hopen dat ook dit jaar veel leden de weg naar het clublokaal weten te 
vinden. Aanmelden mag, maar is niet verplicht. 

Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om namens de activiteitencommissie 
iedereen alvast prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen. 

De activiteitencommissie 
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