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Bestuur
Herinnering Algemene Ledenvergadering 13 maart
Wij willen iedereen eraan herinneren dat op dinsdag 13 maart om 19.30 de jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering plaatsvindt in het Rode Kruisgebouw aan de Jan Kruijssenstraat 13a.
De uitnodiging en agenda is per mail aan alle leden verstuurd.
17 maart: oefening ontruiming
Op zaterdag 17 maart vindt er een workshop plaats voor instructeurs waarin uitleg wordt
gegeven over het ontruimingsplan van de Reddingsbrigade Boxtel bij het Dommelbad. Dit
betekent dat er die dag meer instructeurs in het bad zullen rondlopen dan op een ‘gewone’
zaterdag. Er zal door en met instructeurs onderling worden geoefend, er vindt dus geen
ontruiming plaats van personen die aan het zwemmen zijn of op de tribune zitten.
NK Lifesaving op 24 en 25 maart
Zoals eerder is aangekondigd vindt op 24 en 25 maart het NK Lifesaving plaats in het Dommelbad.
Dit betekent dat de zwemlessen op zaterdag 24 maart geen doorgang vinden.
Actie Kika bij Reddingsbrigade Boxtel
In maart gaat de Reddingsbrigade Boxtel starten met een inzamelingsactie ten behoeve van Kika.
Alle leden kunnen deelnemen om een mooi bedrag voor dit fonds te gaan inzamelen. Een
gedeelte van het opgehaalde geld zal tevens ten behoeve komen van de RBB.
Begin maart zal een aparte nieuwsbrief komen met uitgebreide uitleg over de inhoud van de
actie en de achtergrond hiervan.

Technische Commissie (TC)
Geslaagd!
Hoera! Tijdens de examens zwem ABC en spetter op 27 januari zijn de volgende kandidaten
geslaagd:
Diploma A
Jurre vd Schoot
Lars de Jong
Diploma B
Tess van Meersbergen
Lotte de Windt
Kas Bevers
Emma van de Braak

Diploma C
Alina Beck
Demiën Matitawaer
Elin van de Braak
Spetter ready
Harm Peijnenburg
Teun Korting
Coen Bressers
Pepijn Dekkers
Len van de Braak
Spetter 1
Brent van der Pasch
Flore van den Braak
Jinthe Poot
Spetter 2
Pien Bouwman
Nel Chrosczilewska
Spetter 3
Pip Bok
Lars Melis
Lenn van Uden
Pleun van der Steen
Pepijn Gitmans
Uitslag wedstrijden
In januari hebben de diverse wedstrijdteams deelgenomen aan de wedstrijden in Weert en
Eindhoven. De volgende uitslagen zijn behaald:
Weert 13-01-2018
Dames Junioren B:
Dames Senioren A:
Heren Junioren B:
Heren Senioren A:
Heren Masters:

8e (van 8)
8e (van 11)
8e (van 8) Buiten mededinging
5e Boxtel 1 (van 12) en 7e Boxtel 2 (van 12)
2e (van 8)

Eindhoven 28-01-2018
Jongens Aspiranten C:2e (van 8)
Dames Junioren B: 5e (van 10)
Dames Senioren A: 9e (van 11)
Heren Junioren B:
7e (van 7)
Heren Senioren A:
7e Boxtel 1 (van 18) en 13e Boxtel 2 (van 18)
Heren Masters:
1e (van 3)
Iedereen gefeliciteerd met deze mooie resultaten!

JEC (Jeugd Evenementen Commissie)
Gedurende de afgelopen maand heeft de JEC niet stilgezeten. Vrijdag 2 februari is de
carnavalsdisco weer geweest! We kregen allemaal verschillende mensen op bezoek: ninja’s,
draken, prinsessen, eenhoorns en zo kunnen we nog wel even doorgaan! Het was een hele
gezellige en leuke avond waarbij veel gedanst werd, prijsjes gewonnen konden worden en
spelletjes zijn gespeeld!

Nu is de JEC ook alweer bezig met het voorbereiden van de seizoensafsluiting. Maar gelukkig
duurt het nog wel een paar maanden voordat het zwemseizoen afgelopen is . En daarnaast zijn
we ook al bezig met de brainstormsessie voor het kamp! Dus er staan nog leuke dingen op de
planning voor de rest van het seizoen, alleen moeten we daar nog even op wachten!

Agenda
19-02-2018
24-02-2018
27-02-2018
03-03-2018
13-03-2018
17-03-2018
24-03-2018
14-04-2018
21-04-2018
25-04-2018
28-04-2018
02-05-2018
12-05-2018
19-05-2018
26-05-2018

maandag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
dinsdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

herhalingsles EHBO in Rode Kruisgebouw
herhalingsles EHBO in Rode Kruisgebouw
herhalingsles EHBO in Rode Kruisgebouw
herhalingsles EHBO in Rode Kruisgebouw
Algemene Ledenvergadering in Rode Kruisgebouw
Workshop instructeurs met als thema ontruiming
geen zwemmen i.v.m. Nederlandse Kampioenschappen
proefexamen theorie lifesavers
geen zwemmen i.v.m. meivakantie
geen zwemmen i.v.m. meivakantie
geen zwemmen i.v.m. meivakantie
geen zwemmen i.v.m. meivakantie
proefexamen zwem abc
examen zwem abc en spetter
Examens Zwemmend Redden

Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Sabine van der Struijk: rbbvertrouwenspersoon.struijk@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)

