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Bestuur
Gewijzigd telefoonnummer secretariaat
Het telefoonnummer van het secretariaat is gewijzigd. Het telefoonnummer is: 06-15595937.
Examen
Het seizoen loopt alweer op zijn einde. Afgelopen zaterdag zijn de examens geweest voor het zwem ABC
en de spetterbrevetten. Alle geslaagde van harte gefeliciteerd.
Voor het zwemmend redden vinden de examens plaats op zaterdag 25 mei.
Zorg dat je op tijd bent met de juiste overkleding, zie bijlage. Wij wensen iedereen veel plezier en succes
tijdens de examens!
Brevet/diploma

Begintijd theorie

Begintijd praktijk

Life Saver 2
13.30
14.15
Zwemmend redder 4
14.15
Zwemmend redder 1*
15.15
Junior redder 3
15.15
Junior redder 1
15.15
Life Saver 1
15.15
16.00
Life Saver 3
15.15
16.00
Zwemmend redder 3
16.15
Zwemmend redder 1*
16.15
* Zwemmend redder 1 is verdeeld over twee verschillende tijden, kijk dus goed wanneer je bent
ingedeeld.
Betreden van de zwemzaal / tribune
De zwemzaal en de tribune mogen alleen betreden worden op blote voeten, met slippers of slofjes die
over de schoenen heen gaan. Tijdens het examen zullen slofjes bij entree staan die je mag gebruiken. Na
afloop de slofjes graag weer terug in de bak leggen.
Uitschrijving lidmaatschap
Mocht je besluiten om volgend seizoen niet meer te willen zwemmen bij Reddingsbrigade Boxtel, vragen
wij je om je zo spoedig mogelijk uit te schrijven. Na de examens wordt namelijk begonnen met de nieuwe
indeling voor volgend seizoen en deze willen wij zo volledig als mogelijk vormgeven.
Uitschijven kan alleen schriftelijk door een mail te sturen naar: secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl
Werkgroepen
In ons beleidsplan staat het beleid van onze vereniging voor de komende 5 jaar beschreven. Na iedere
ALV worden een aantal onderwerpen uit het beleidsplan gehaald die het komend jaar extra aandacht
krijgen. Voor het jaar 2019 komt de focus op onderstaande onderwerpen te liggen:
Ledenwerving

-

Wedstrijdreglement
Kwaliteit van de opgeleide instructeurs verder omhoog brengen.

Zwemvereniging ZIOL zoekt toezichthouder
Elke donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur zwemt ZIOL in het Dommelbad. Er wordt 35 minuten op 2
niveaus training gegeven: een groep krijgt een afwisselend programma aangeboden waarbij een
spiergroep onderhanden genomen en de conditie wordt verbetert en een andere groep is vooral
conditioneel bezig. Nu is ZIOL op zoek naar een toezichthouder(s) (in het bezit van minimaal life saver 1)
die 40 donderdagen in het jaar toezicht wil houden en/of eventueel de conditionele groep aanstuurt.
Mocht je interesse hebben, kun je contact opnemen met het secretariaat.

Jeugd en Evenementen Commissie
Seizoensafsluiter
Dit jaar wordt er weer een spetterende afsluiter van het seizoen georganiseerd voor de leden van 5 t/m
16 jaar en introducées. Deze activiteit zal plaatsvinden op zondag 26 mei van 14.00 tot 16.45 uur. We
verzamelen bij het pleintje tegenover lunchcafé Trots (voorheen Brownies & Downies). Vanuit hier gaan
we een spannende vossenjacht doen met een extra moeilijkheidsgraad voor de oudere kinderen.
Om deze activiteit nog leuker te maken mag je een vriendje of vriendinnetje meenemen! Als je een
vriendje of vriendinnetje meeneemt, geef dit dan even door bij de inschrijving. Bij deze activiteit willen we
graag een beroep doen op de hulp van ouders. Mocht het je leuk lijken om te komen helpen, kan je dat
aangeven bij de aanmelding van je zoon/dochter. We hopen natuurlijk dat we een grote groep
enthousiaste kinderen en ouders hebben voor deze activiteit.
Het wordt een superleuke activiteit dus schrijf je snel in via onderstaande link:
http://reddingsbrigadeboxtel.nl/activiteit/seizoensafsluiter
Kamp jong
Het kamp is dit jaar op 23, 24 & 25 augustus. Deze dagen zullen wij doorbrengen op kampeerboerderij: De
Vrije lust in Nistelrode. De kosten voor het kamp zijn € 35 p.p. Er wordt het hele weekend voor je gezorgd
(eten, drinken en overnachting + heel veel plezier!). Het thema van het kamp is Dierenrijk.
Heb je je nog niet opgegeven, dan kan dat via onderstaande link:
http://www.ReddingsBrigadeBoxtel.nl/activiteit/kamp
Voor vragen over de seizoensafsluiter of het kamp kun te sturen naar JEC@reddingsbrigadeboxtel.nl.

Agenda
woensdag
zaterdag
zaterdag
zondag
vrijdag, zaterdag, zondag
woensdag
zaterdag

22 mei
25 mei
25 mei
26 mei
23, 24, 25 aug.
4 sept.
7 sept.

Examen afstand en survival
Examen zwemmend redden
BBQ voor kader
Seizoensafsluiter JEC
Kamp jong
Start seizoen woensdag
Start seizoen zaterdag

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)

