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Het jaar 2017 is afgesloten met goed geslaagde Swimmeet
wedstrijden in Maastricht. Hier werden weer goede tijden
gezwommen. Op zondag 7 januari was door de
activiteitencommissie weer een goed georganiseerde
nieuwjaarsreceptie. Deze werd zeer goed bezocht en was zo
gezellig dat verschillende bezoekers tot ver na de geplande
eindtijd gebleven zijn. In de achter ons liggende maanden zijn
weer veel wedstrijden gezwommen. Bij de diverse wedstrijden,
die er geweest zijn, hebben onze zwemmers weer goed
gepresteerd.
Tijdens alvan
dezede
wedstrijden
werden telkens weer
Voorwoord
voorzitter
veel PR’s verbeterd. Alle zwemmers: Proficiat. In de landelijke Bcompetitie heeft het de wedstrijdploeg ook dit seizoen weer
goed gepresteerd . De komende maanden staan weer in het teken
van de verschillende kampioenschappen. Op zondag 22 april
wordt het 4e deel van de clubkampioenschappen gehouden en op
die dag zijn dan ook de clubkampioenen van 2018 bekend.
Op 19 en 20 mei wordt door MOSA~regio in het zwembad De
Wisselslag het Regionaal Swimevent georganiseerd.
De prestaties van onze waterpoloërs zijn zeer goed. Bijna alle
wedstrijden hebben ze winnend afgesloten.
Ook zijn onze leden weer actief geweest bij andere activiteiten
om de kas te spekken. Er is weer geholpen bij het FORTISSIMOconcert op maandag voor de carnaval in de MAASPOORT.
Op de woensdag voor de carnaval was ook nu weer een speciale
wateractiviteit voor de jeugdleden met broertjes, vriendjes e.d..
De komende maanden staan weer in het teken van diverse
kampioenschappen. Alle zwemmers, die limieten hebben
behaald, wens ik veel succes.
Jo van den Bercken
Voorzitter.
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Op 15 maart j.l. vond de jaarlijke ledenvergadering plaats. Enkele punten
uit deze vergadering:









De kascommissie gaf akkoord voor het beheren van de financiën in
2017 door de penningmeester. Financieel zijn we een gezonde
vereniging,
De begroting voor 2018 werd gepresenteerd,
Er komt een sponsorplan waar een sponsorcommissie zich de
komende periode mee gaat bezighouden. De leden horen hier nog van,
Er waren vier jubilarissen dit jaar: de heer Hauzer, 25 jaar lid, de
heer Van Nieuwenhuizen, 50 jaar lid, de heer Schreurs en de heer van
Keeken, beiden 60 jaar lid van Mosa~regio,
Er is een nieuwe samenstelling van het bestuur: Jo van den Bercken
voorzitter, Guido Steijn secretaris, Joke Maas, Marlie Janssen en
Roel Bergmans leden. Ben Schouren en Anita Raassens namen
afscheid van het bestuur,
Joke Maas neemt tijdelijk de financiën op zich evenals de
ledenadministratie,
De vacature van penningmeester is nog vacant!!

De heer van Keeken krijgt het gouden Mosa~speldje als dank voor zijn 60jarig lidmaatschap.
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Op maandagavond 5 februari werd het jaarlijkse Fortissimo concert in de
Maaspoort gehouden. Al vele jaren helpt MOSA~regio op deze avond met
ondersteuning op diverse fronten. Hierbij valt o.a. te denken aan;
meehelpen in de garderobe, inschenken van diverse dranken, glazen spoelen
en ophalen. Tussendoor is er vaak ook nog even tijd om een klein kijkje te
nemen bij de diverse acts. Ook dit jaar waren we van 19.00 tot 24.00 uur
weer met 15 vrijwilligers van de partij. Veel dezelfde, maar ook weer
nieuwe gezichten. Iedereen vindt dit leuk om te doen.
Met onze inzet hebben we het mooie bedrag van € 600,00 voor de
verenigingskas verdient.
Vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet!!
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Bezoek ook eens onze website!
www.mosaregio.nl

Vertrouwenscontactpersonen Rosalie Verhofstad en Tanja
Peeters vcp@mosaregio.nl
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