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Bestuur
Vertrouwenscontactpersonen
Binnen de Reddingsbrigade Boxtel hebben we twee vertrouwenscontactpersonen voor onze
leden. Dit zijn Rianne Klomp-Van der Ven en Nora Renders. In de volgende nieuwsbrief zullen zij
zich voorstellen en uitleggen waarvoor en hoe zij te bereiken zijn.
Gezocht: PR-functionaris
Voor onze brigade zijn we op zoek naar een PR-functionaris. Binnen deze functie houd je je onder
andere bezig met zowel de interne als externe communicatie, het beheren/bijhouden van social
media, het maken van de maandelijkse nieuwsbrief en verzorgen van evenementen.
Ben jij degene die wij zoeken? Wil je wat meer informatie over de functie? Neem dan via mail
contact op met het secretariaat (secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl)
Technische Commissie
Vriendjes en vriendinnetjes zwemmen
Op zaterdag 19 oktober 2019 organiseert onze Reddingsbrigade de jaarlijkse vriendjes- en
vriendinnetjes dag. Op deze dag mag je 1 vriendje of vriendinnetje in zwemkleding meenemen
om gezellig mee te zwemmen tijdens je zwemles. Jij hebt dan de kans om te laten zien wat je
allemaal hebt geleerd bij Reddingsbrigade Boxtel.
Elke kandidaat mag maar 1 vriendje of vriendinnetje meenemen en het vriendje of vriendinnetje
moet in het bezit zijn van minimaal zwem B.
Je kunt een vriendje of vriendinnetje opgeven via: http://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/activiteit/vriendjesvriendinnetjes-zwemmen

(Proef)examens zwem ABC en spetter
Ook dit seizoen zullen er examens voor het zwem ABC en spetter afgenomen worden.
Op zaterdag 2 november 2019 zijn er proefexamens voor het zwem ABC. Op zaterdag 9
november 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.

De Jeugd en Evenementen Commissie
Activiteit oud 18+
In de vorige nieuwsbrief is deze activiteit aangekondigd. Deze activiteit moeten we helaas gaan
verzetten door drukte bij de alpaca farm. De activiteit wordt uitgesteld tot het voorjaar. Voor alle
leden onder ons die niet graag door de regen lopen kan, dit wel eens mooi uitkomen. We hopen
namelijk ook op beter weer dan dat het nu is. Tegen de tijd dat de activiteit plaats gaat vinden
houden wij jullie op de hoogte via de nieuwsbrief en de mail!
Activiteit 12 t/m17 jaar
Voor onze jonger leden gaat de activiteit wel door😊! We gaan dit jaar gezellig met jullie
schaatsen, bij de Sportiom in ‘s-Hertogenbosch. Deze activiteit gaan we doen op vrijdag 22
november 2019.
Hiervoor vragen een kleine bijdragen van 5 euro.
Eigen schaatsen mogen meegenomen worden en
anders kunnen deze gehuurd worden voor 6 euro.
Handschoen zijn verplicht om te dragen en daarom
belangrijk om mee te nemen.
Wil je graag mee doen kijk dan in de uitnodiging
verdere informatie en meld je aan via
http://reddingsbrigadeboxtel.nl/activiteit/12tot17

Agenda
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

12 oktober
16 oktober
19 oktober
2 november
9 november
23 november
7 december
21 december

Geen zwemles i.v.m. herfstvakantie
Geen zwemles i.v.m. herfstvakantie
Vriendje/vriendinnetje zwemmen
Proefexamens zwemABC
Examens spetter en zwemABC
zwempieten in het zwembad
ouder/kind zwemmen en interactieve kijkles
spelinstuif

Vertrouwenscontactpersoon
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)

