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Voorwoord voorzitter
Ik ben Roel Bergmans. 39 jaar oud. Ik woon samen met mijn vriendin waarmee ik 2 zonen
van 11 en 7 jaar heb. Helaas zijn de kids nog geen zwemmers, maar wie weet komt dit nog.
In het dagelijks leven werk ik als F&B Manager voor Restaurant Zin. Dit is gevestigd op
recreatiepark de Leistert in Roggel
Alles bij elkaar al 31 jaar lid van Mosa~Regio (een onderbreking van 4 jaar). Momenteel ben
ik actief lid van ons waterpoloteam. Ik ben nu voor het 3de jaar actief binnen het bestuur van
Mosa~Regio. Sinds afgelopen maart afgelopen maart bekleed ik de functie als voorzitter van
onze mooie vereniging. Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. Tevens houd ik mij veel
bezig met de ontwikkeling rondom het zwembad. Mocht je na het lezen van dit stukje nog
vragen hebben, voel je dan vooral niet bezwaard om deze te stellen.

Activiteiten!
15-16 juni 2019 Regionale Zomer Event
29 juni Afsluiting BBQ clubgebouw

Regionale Zomer Event 15 en 16 juni: Hulp gevraagd!
Beste leden, ouders van (jonge) leden,
In het weekend van 15 en 16 juni wordt het Regionale Zomerevent (RZE) in zwembad de
Wisselslag gehouden.
Aan deze wedstrijd kunnen zwemmers deelnemen die net geen limiet hebben gehaald voor
de RZK.
Dit event is bedoeld voor zwemmers vanaf 11 jaar en ouder (t/m senioren).
Aangezien wij al diverse malen een wedstrijd hebben georganiseerd en dat dankzij de hulp
van de vele vrijwilligers prima is verlopen, gaan we ook dit jaar proberen van dit
kampioenschap een succes te maken. De opbrengst van dit event komt ten goede aan
de gehele vereniging.
Er komt natuurlijk heel wat bij kijken om alles vlekkeloos te laten verlopen. Met de
organisatie hiervan zijn de beide commissies (zwem- en activiteiten) dan ook al weer
gestart. Wij doen dan ook een beroep op alle leden en de ouders van onze (jonge)leden om
een groot aantal vrijwilligerstaken te vervullen op beide dagen. Ook als uw kind niet hoeft te
zwemmen, zou het fijn zijn als jullie willen helpen.
Zeker aangezien er tegelijkertijd een aantal van onze zwemmers deelnemen aan de NJJK,
waardoor sommige ouders misschien niet beschikbaar zijn.
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Hierbij moet gedacht worden aan onderstaande taken. Het aantal genoemde personen is
het benodigde aantal per dag.
4 x Bad opbouwers en afbrekers
2 x Voor starters
2 x Tijdbriefjes ophalers
3 x Begeleiden van zwemmers naar de start
3 x Medaille meisjes/jongens of dames/heren
3 x Kassa bij de entree en verkoop van programmaboekjes
1 x Fotograaf
1 x EHBO (bemannen EHBO post)
2 x Medewerkers snoepkraam
2 x Jury (in clublokaal), vrijwilligers en gasten voorzien van koffie/thee/broodjes e.d.
Gezamenlijk alles klaarzetten op het terras (stoelen publiek) en na afloop alles opruimen.
Wij proberen zoveel mogelijk met je voorkeur bij de indeling hiermee rekening te houden.
Sommige taken duren niet de gehele middag, graag zetten we je dan in waar op dat moment
hulp nodig is.
Geef even aan wat je graag zou willen doen en wat niet en ook welke dag(en).
Het betreft dus zaterdag 15 juni en zondag 16 juni van ong. 13.00 uur – 17.00 uur.
Je bent niet verplicht om 2 dagen te helpen, ook als je maar 1 dag kan zijn wij al heel
blij.Mogen wij rekenen op jullie hulp want zonder jullie hulp is het onmogelijk om dit te
organiseren! Graag zien wij jullie reacties op korte termijn tegemoet.
Aanmelden kan via: aktiviteiten@mosaregio.nl

Even voorstellen, penningmeester
Ik ben Ruud Paridaans, 35 jaar en woon sinds 2011 in Venlo samen met mijn vriendin
Sylvia. Van oorsprong kom ik uit Reusel, een dorp ten zuiden van Eindhoven tegen de
Belgische grens. Tot mijn 18de heb ik wedstrijden gezwommen bij ZPV Platella, daarna ben
ik overgestapt naar waterpolo. Bij ZPV Platella heb ik door de jaren heen diverse
vrijwilligerstaken op me genomen zoals activiteitencommissie, trainer en algemeen
bestuurslid. Toen in 2013 het waterpolo bij ZPV Platella stopte ben ik lid geworden van
MOSA~regio en waterpolo hier nu al weer verschillende jaren met veel plezier.
Sinds 2 jaar ben ik werkzaam bij Waterschapsbedrijf Limburg als Adviseur techniek en
plaatsvervangend manager Engineering. Ik ben in deze functie mede verantwoordelijk voor
het technisch ontwerp van alle rioolwaterzuiveringen in Limburg.
In mijn vrije tijd ga ik graag op reis om wat van de wereld te zien. Tevens ga ik graag
wandelen en ben ik veel in en om het huis aan het klussen.

Joke Maas, leden admministratie
Mijn naam is Joke Maas en sinds 6 jaar ben ik binnen het bestuur verantwoordelijk voor de
ledenadministratie.
Dit houdt in dat alle aan- en afmeldingen, wijzigingen van NAW-gegevens, e-mail adres,
bankgegevens e.d. aan mij doorgegeven kunnen worden zodat deze in onze en in de KNZB
administratie verwerkt worden.

Nieuwsbrief MOSA~regio mei 2019

2

Doorgeven kan via het emailadres: ledenadministratie@mosaregio.nl
Ook het innen van de contributie, startgelden, huur tenue e.d. behoort bij mijn taken.
Verder vertegenwoordig ik de activiteitencommissie binnen het bestuur.

Guido Steijn, Secretariaat
Hallo allemaal mijn naam is Guido Steijn en ben reeds meer dan 25 jaar lid van
MOSA~regio. Zwemmen doe ik al vanaf mijn 5de begonnen in Den Helder bij de Zeemacht
en via Duitsland bij MSV Aurich mijn zwem en polo activiteiten bij DWK in Barneveld het met
zwemmen tot Nederlands clubkampioen in de hoogste klasse behaald. Ik ben altijd blijven
zwemmen en poloen. vanaf 1989 bij MOSA~regio. Zit nu 4 jaar in het bestuur waarvan 1 jaar
als secretaris. Wat ik met plezier doe maar soms wat lastig is om er tijd voor vrij te maken in
combinatie met mijn werk en gezin.
Ik woon met mijn vrouw en drie dochters in Tegelen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam
als ambulanceverpleegkundige bij de AmbulanceZorg Limburg Noord.

AFSCHEIDSWOORD
Het was 1984. Mijn kinderen waren lid van MOSA~regio en ik zat drie dagen tijdens hun
training op het terras met veel andere ouders. Op een dag werd er gevraagd of er mensen
waren, die bij de training konden helpen. Omdat ik toch tijdens de trainingen op het terras
aanwezig was, heb ik die uitdaging aangenomen. Ondanks, dat ik zelf nooit actief
gezwommen heb, heb ik zelfs het trainersdiploma gehaald. Hierna heb ik met veel plezier
ruim 20 jaar trainingen verzorgd bij het Basis zwemplan (nu Swimkick). Daarnaast ben ik ook
nog official geweest. In het seizoen 2007/2008 had ik het besluit genomen om het rustiger
aan te doen en na dit seizoen te stoppen met training te geven. Het liep echter anders.
Omdat erbij MOSA~regio iets moest veranderen, ben ik in het bestuur gaan zitten. Tot 21
maart 2019 ben ik bestuurslid geweest en vanaf 2010 zelfs voorzitter. Ik heb dit zolang met
veel plezier vol kunnen houden, omdat er rondom mij veel vrijwilligers actief waren en nog
zijn. Zonder vrijwilligers kan een vereniging het niet. Bij deze bedank ik dan ook alle
vrijwilligers in welke functie dan ook – trainers, officials, de leden van de verschillende
commissies, tijdelijke vrijwilligers bij activiteiten, medebestuursleden voor hun inzet, die het
mij mogelijk hebben gemaakt om met veel plezier bij MOSA~regio als vrijwilliger ruim 30 jaar
actief te mogen zijn. Ik wens MOSA~regio voor de toekomst nog veel succes met de steun
van voldoende vrijwilligers, want dit kan niet zonder hen.
Jo van den Bercken
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MOSA~regio helpt voor de achtste keer mee tijdens het Fortissimo
concert
Op maandagavond 25 februari werd het jaarlijkse Fortissimo concert in de Maaspoort
gehouden. Al voor het achtste jaar op rij 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, vaatwassers in en
uitruimen in de keuken.
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 € 637,50 voor de verenigingskas verdient.
Vrijwilligers nogmaals bedankt voor jullie inzet!! Zonder jullie lukt dit niet!
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