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Bestuur
Wij wensen jullie een mooi, sportief, gezond en gezellig 2019!

Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar deed Reddingsbrigade Boxtel mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij de
stemmen die onze leden hebben uitgebracht op onze vereniging hebben wij een bedrag van bijna
€250,00 mogen ontvangen. Hartelijk dank hiervoor!!
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 van een vereniging? Laat weten dat er ruimte is bij RBB en vraag een
proefles aan via het secretariaat!

Technische Commissie
Zwemmen met kleding
Vanaf januari wordt er bij de brevetten voor junior redder, zwemmend redder en lifesaver weer met
kleding gezwommen. In de bijlage ontvangen jullie de kleding eisen. Deze zijn ook op de site te vinden
via http://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/opleidingen/zwemmend-redden/kledingeisen
Zorg ervoor dat je goed voorbereid bent op het examen in mei.
Proefexamens zwemmend redden
Op woensdag 16 en zaterdag 19 januari 2019 zijn de jaarlijkse proefexamens voor de brevetten voor
junior redder, zwemmend redder en lifesaver. Op deze dagen krijg je een instructeur van een andere
groep welke de kandidaten zal beoordelen. De resultaten van deze beoordelingen worden meegenomen
in workshops voor de instructeurs om zo onze kwaliteit hoog te houden. Maar ook voor de instructeur
van de groep is het een peilmoment om te beoordelen hoe zijn of haar groep er op de helft van het
seizoen er voor staat. Wat gaat goed, en waar moet nog aan gewerkt worden. Het is een pre voor
instructeur en kandidaat dat er zoveel mogelijk aanwezigheid is op deze dag.
(Proef)examens zwem ABC en spetter
Op zaterdag 09 februari 2019 zijn er proefexamens voor het zwem ABC. Op zaterdag 16 februari 2019
zullen de spetter en zwem ABC examens worden afgenomen.
Voor de zwem ABC examens geldt dat je alleen kunt deelnemen aan het examen als je bij het proef
examen aanwezig bent geweest. Voor spetter kandidaten geldt dat je tijdens het examen beoordeeld
wordt. Er wordt dan bekeken of je wel of niet door gaat en/of een diploma krijgt.
Geslaagd!
In november zijn een paar leden op examen geweest bij Reddingsbrigade Tilburg. Florian, Jasper, Jelle,
Bram, Mischa en Mayck hebben hun brevet gehaald. Gefeliciteerd met jullie diploma!

De Jeugd en Evenementen Commissie
Op zaterdag 22 december vond het jaarlijkse spelinstuif plaats! Met 70 kinderen was het een drukke,
maar gezellige en geslaagde middag!
Met diverse spellen zoals Twister, basketbal, een kerstbomen- en matten- en natuurlijk een glijbaanrace
hebben de kinderen in het diepe bad zich prima vermaakt. De jongere leden hebben leuke
knutselwerkjes gemaakt (zie foto) en hebben in het ondiepe badje ook diverse spelletjes gespeeld.
Natuurlijk sloten we af met discozwemmen!

De JEC kijkt terug op een mooi 2018 met veel leuke en geslaagde activiteiten! Graag zien we jullie
allemaal ook in 2019 terug bij onze activiteiten. De volgende activiteit die gepland staat is: De
carnavalsdisco! Zet de datum alvast in je agenda: 22 februari 2019!

Agenda
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
dinsdag

16 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
22 februari
2 maart
6 maart
12 maart

Proefexamen zwemmend redden
Proefexamen zwemmend redden
Wedstrijd: Internationale ontmoeting Eindhoven
Interactieve kijkles
Proefexamen zwem ABC
Examen spetterbrevetten en zwem ABC
Carnavalsbal (Rode Kruis gebouw)
Geen zwemmen i.v.m. carnavalsvakantie
Geen zwemmen i.v.m. carnavalsvakantie
Algemene Ledenvergadering (Rode Kruis gebouw)

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)

