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Bestuur
Examens
Het seizoen loopt alweer op zijn einde en de examens staan voor de deur. Afgelopen zaterdag
zijn de proefexamens geweest voor het zwem ABC en volgen de examens op zaterdag 19 mei. Op
die dag zijn ook de examens voor de spetterbrevetten.
Ook voor het zwemmend redden gaan de examens plaatsvinden, en wel op zaterdag 26 mei.
Wij wensen iedereen veel plezier en succes tijdens de examens!
Uitschrijvingen
Indien je volgend seizoen niet meer wilt zwemmen bij de Reddingsbrigade Boxtel en dus niet
meer wilt worden ingedeeld bij een groep, willen we je vragen om je zo spoedig mogelijk uit te
schrijven. Na de examens wordt namelijk de nieuwe indeling gemaakt en deze willen we zo
volledig als mogelijk vormgeven.
Uitschijven kan alleen schriftelijk door een mail te sturen aan:
secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl

Jubileumcommissie
Op zaterdag 9 juni sluiten wij ons 35-jarig jubileum-seizoen af met een dag vol leuke activiteiten.
Er is zowel aan de jeugdleden als aan de oudere leden gedacht. Er is al een uitnodiging gestuurd
via mail, hieronder nog een korte toelichting.
Voor leden van 5 tot en met 17 jaar wordt er op de sportvelden van de Ducks een
spelletjesmiddag georganiseerd. Deze middag begint om 14 uur en is afgelopen om 17.30 uur. Er
wordt voor een heerlijk frietje gezorgd na afloop, dus iedereen gaat met een volle buik naar huis.
Je mag een introducé meenemen, voor deze vragen we een vergoeding van €3,00. Als lid mag je
gratis meedoen! Opgeven kan tot 2 juni op de website:
www.ReddingsBrigadeBoxtel.nl/activiteit/seizoensafsluiting
Voor leden van 18 jaar en ouder is er een oud-Hollandse spelletjes middag van 14.30 tot 17.00
uur. Deze vindt ook plaats op de sportvelden van de Ducks en wordt eveneens afgesloten onder
het genot van een frietje.
Ook is er voor de leden van 18 jaar en ouder een feestavond met als thema ‘Baywatch Beach
Party’. Deze begint om 20.30 uur en duurt tot 01.00 uur en vindt plaats bij Taverbo Boxtel.
Opgeven kan tot 2 juni op de website:
www.ReddingsBrigadeBoxtel.nl/activiteit/jubileumdag

Mocht je als 18-plusser willen helpen bij de spelletjesmiddag voor de jeugd, dan ben je van harte
welkom! Laat dit weten via jubileum@reddingsbrigadeboxtel.nl
RVR
Op zaterdag 30 juni bewaken wij als Reddingsbrigade Boxtel wederom de Triatlon in Oirschot.
Meer informatie volgt binnenkort via de mail.
Ben jij 14 jaar of ouder en in het bezit van minimaal lifesaver 1 (of ga je daarvoor dit seizoen voor
op examen) dan mag je ons komen helpen! Hiervoor kun je je opgeven via:
rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl
We bewaken dit jaar ook in samenwerking met Reddingsbrigade Oss. Zij zullen een vlet
meenemen voor de bewaking. Daarnaast leer je veel over het bewaken (hoe gaat het er aan toe,
waar moet ik aan denken en wat kan ik verwachten op het strand?). Kortom erg leerzaam!
Mocht het je niet lukken om bij deze bewaking aan te sluiten, maar heb je wel interesse
hiervoor? Stuur dan een mailtje naar rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl
Ward van Gils kan je meer vertellen over de mogelijkheden, bijvoorbeeld ook over bewaken aan
het strand.

Agenda
Woensdag 16 mei
Zaterdag 19 mei
Woensdag 23 mei
Zaterdag 26 mei
Zaterdag 9 juni

proefexamens theorie lifesaver 1, 2 en 3
Examens spetterbrevetten en zwem ABC
Examens afstandszwemmen en survival
Examens zwemmend redden
Jubileumdag

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)

