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Bestuur
Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar doet de Reddingsbrigade Boxtel mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Hiermee kunnen
wat extra geld ophalen voor onze vereniging. Stemmen kan t/m 29 november.
Samen bereik je meer dan alleen. Zo hebben we een aandeel in elkaar. We geven om die reden een deel
van onze winst terug aan de lokale samenleving. Met de Rabobank Clubkas Campagne, sponsoring en
het Rabo Dichtbij Fonds versterkt de Rabobank het verenigingsleven en daarmee de plaatselijke
gemeenschap.
Deze jaarlijkse donatie-actie voor verenigingen en stichtingen organiseren we nu voor de vijfde keer.
Het totaal uit te keren bedrag van € 200.000 wordt verdeeld over deelnemende clubs. Onze 20.000
leden van onze bank bepalen hoe, zij mogen namelijk stemmen en bepalen daarmee de verdeling van
het geld. Alle actuele informatie vind je op de site van de Rabobank Hart van de Meierij
Het totaal uit te keren bedrag voor het lokale verenigingsleven bedraagt wederom €200.000! Onze
leden mogen stemmen en bepalen zo hoe wij het bedrag verdelen over de deelnemende clubs. Hoe
meer stemmen een club krijgt, des te hoger de donatie wordt. De winnaar van de vorige editie, Hospice
Dommelrode, ontving met 875 stemmen een donatiebedrag van maar liefst € 4.165!
Stemmen!
Clubs konden inschrijven tot en met donderdag 25 oktober. Maar liefst 492 clubs doen mee in deze
editie! In de periode van 15 tot en met 29 november kunnen leden van de Rabobank stemmen op hun
favoriete clubs. Rond 15 november wordt per post een unieke code verstuurd waarmee online gestemd
kan worden. Elk lid krijgt 5 stemmen en mag maximaal 2 stemmen per club uitbrengen. Iedere stem is
dus geld waard!

Nieuwe leden
We hebben binnen de RBB ruimte om nieuwe leden aan te nemen. We zijn met name op zoek naar
kandidaten die in het bezit zijn van diploma Zwem B. Ken je dus iemand die van zwemmen houdt en die
het leuk vindt om lid te zijn bij een vereniging? Laat weten dat er ruimte is bij RBB en vraag een proefles
aan via het secretariaat!

Technische Commissie
Geslaagd.
Op 17 november 2018 vonden de spetter en zwem ABC examens plaats. Wij feliciteren alle leden die
dag hun diploma hebben gehaald!

Nieuwe instructeurs en praktijk begeleider
De afgelopen periode zijn er diverse kandidaten gestart met hun instructeurs opleiding. In oktober heeft
Jesse zijn Proeve van Bekwaam voor het zwemmend redden behaald en Dirk-Jan heeft zijn Proeve van
Bekwaam voor het elementair zwemmen behaald.
Nieuwe instructeurs dienen tijdens hun opleiding begeleid te worden. Sinds oktober mag Erna zich
praktijk begeleider noemen.
Van harte gefeliciteerd!
Vervolg afstand en survival diploma’s
In de vorige nieuwsbrief stond niet de juiste link. Bij deze de goede link naar de nieuwe diploma’s!
http://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/de-brigade/downloads/exameneisen-3/exameneisen-behoudenvaardigheden
EHBO lessen
Voor het behalen van het lifesaver 2 en 3 diploma heb je je EHBO diploma nodig.
Daarom organiseren wij ieder jaar een nieuwe cursus voor iedereen die lid is van de brigade en hier
interesse in heeft.
Om je diploma geldig te houden moet je ieder jaar herhalingslessen volgen. Ongeveer 45 onze leden
volgen deze lessen. De EHBO lessen worden gegeven door EHBO instructeurs Willem-Mathijs van der
Aa en Piet van Rooij.
En die twee weten ook dat het volgen van deze lessen niet altijd prioriteit heeft. En zeker als je al jaren
deze lessen volgt. Daarom is het extra knap dat Piet en Willem-Mathijs de les toch altijd leuk weten te
maken door bijvoorbeeld een quiz te maken of er worden LOTUS slachtoffers ingezet.
Dit jaar heeft Piet iets nieuws aangeschaft. Namelijk een vest waarmee je de heimlich kunt oefenen.

Deze is hier op de foto te zien waar Laura hem draagt.
Heb je vragen en of opmerking over de EHBO lessen binnen de brigade dan kan je altijd iemand
aanspreken van de TC.

De Jeugd en Evenementen Commissie
Op 10 november hebben onze 16+ leden gestreden in "De Boxtelse Kwisss, maar dan anders". Er
werden hen vele vragen voorgelegd over Boxtel, De Reddingsbrigade, Films, Muziek en nog veel meer.
Het was een spannende, maar vooral gezellige avond!

Op 24 november bezochten enkele pieten onze leden in het zwembad. Ze hebben voor iedereen een
heerlijke chocoladeletter meegenomen!
Op zaterdag 22 december zijn er geen normale zwemlessen, maar niet getreurd! De JEC organiseert op
deze zaterdagmiddag het welbekende spelinstuif voor alle leden van 5 t/m 15 jaar! Van 14u30 tot 17u00
spelen we spelletjes in het Dommelbad in en op het water. Je mag een vriendje of een vriendinnetje
meenemen!
In de mail heb je een uitnodiging met een brief ontvangen, daar staat alle informatie in!
Kom je ook? Meld je aan via de website: www.reddingsbrigadeboxtel.nl/activiteit/spelinstuif

Serious Rescue
Dit jaar doen een aantal van onze leden mee aan de actie ‘Serious Rescue’. Deze actie is van 21 t/m 23
december. Dit is een actie van Reddingsbrigade Nederland waaraan allemaal verschillende
Reddingsbrigades meedoen. De brigades gaan in drie dagen een tocht varen van Nijmegen, via den
Bosch, naar Utrecht! Hiermee zamelen zij geld in voor de actie ‘Serious Request’. Dit jaar zijn er drie
doelen:
1. Bescherming tegen natuurgeweld;
2. Reanimatie in Nederland;
3. Noodhulp bij oorlog & conflicten.
Iris en Anne doen dit jaar mee met een team vanuit de strandwacht, namelijk team RSG/Groningen.
Naast Iris en Anne doen er ook nog leden van Boxtel mee met een ander strandwachtteam, namelijk
SRB Westerschouwen.
Voor deze actie willen ze natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen voor Serious Request. Als je graag wil
sponsoren kan dat natuurlijk! Loop dan even naar Iris of Anne, zij zijn beide iedere zaterdag op het

zwembad! Je kan ze gedurende de tocht ook volgen op facebook, via de pagina “Serious Rescue team
Groningen & RSG Safety”.

Agenda
Dinsdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag

27 november
5 december
15 december
22 december
26 december
29 december
2 januari

EHBO-herhalingsles (Rode Kruis gebouw)
Geen zwemles i.v.m. pakjesavond
EHBO-herhalingsles (Rode Kruis gebouw)
Spelinstuif (geen zwemles)
Geen zwemles i.v.m. kerstvakantie
Geen zwemles i.v.m. kerstvakantie
Geen zwemles i.v.m. kerstvakantie

Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Extern vertrouwenspersoon:
NOC*NCF: telefonisch: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00-22.00, zaterdag 12.00-16.00)
of per mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via website:
www.speakupfeedback.eu/weg/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

