Nieuwsbrief
Kenmerk:
Datum:

Seizoen 10, nummer 2
07-10-2018

Bestuur
Omkleden met kinderen
Vanaf dit seizoen is het verplicht om als ouder met je kind in een (klein) apart hokje om te kleden
in plaats van in de grote kleedkamers. Dit geldt voor moeders met zonen en vaders en dochters.
Kleding kan bewaard worden in de daarvoor bestemde kluisjes.
Let op, want dit wijkt af van hetgeen op de aanplakbiljetten van het Dommelbad aangegeven
staat!
Verdeling kleedkamers
Op zaterdag starten de heren/jongens met omkleden in kleedkamer 1 en de dames/meisjes in
kleedkamer 3.
Vanaf 16.00 uur kan er geen gebruik meer worden gemaakt van kleedkamer 2 en 4.
Belangrijke/medische informatie over uw kind
Indien er bijzonderheden zijn betreffende uw kind of er is belangrijke (medische) informatie die
gedeeld moet worden, vragen wij u om dit rechtstreeks te communiceren met de instructeur.
In verband met de nieuwe privacy-wet mogen wij informatie die al eerder is verstrekt niet
doorgeven. Het is dus aan u als ouder om dit (opnieuw) te delen.
Lichamelijke klachten-aanwezigheid
Het kan zijn dat u of uw kind lichamelijke klachten heeft waardoor er tijdelijk niet gezwommen
kan worden. Door wel op het zwembad aanwezig te zijn tijdens de les, kan je toch een bijdrage
leveren aan de les en ben je op de hoogte van wat er tijdens deze les behandeld wordt. Deze les
wordt dan door de instructeur geregistreerd als ‘aanwezig’.
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 bij een vereniging? Laat weten dat er ruimte is bij RBB
en vraag een proefles aan via het secretariaat!

Technische Commissie
Taakverdeling TC
Een nieuw seizoen is gestart. Aan wie kan ik mijn vraag stellen binnen de TC? Bij deze een
overzicht wie welke aandachtsgebieden heeft binnen de TC.
Voorzitter
Evelien van der Heijden – van de Loo
Secretaris
Tamara van Gils
Materiaal
Nora Renders
Wedstrijden
Marloes van Trier en Evelien van der Heijden – van de Loo
EHBO
Chantal van Uden en Nora Renders
Elementair zwemmen
Suzanne van de Castel
Zwemmend redden
Chantal van Uden en Michaël Bongers
Hogere bondsopleidingen Tamara van Gils en Evelien van der Heijden – van de Loo
Workshops
Nora Renders
(Proef)Examens
Ook komend seizoen zullen er weer examens voor de diploma’s zwem abc en spetter afgenomen
worden. De data voor seizoen 2018-2019 zijn:
Proef examen
Examen
10 november 2018
17 november 2018
09 februari 2019
16 februari 2019
11 mei 2019
18 mei 2019
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.
Voor de diploma’s van zwemmend redden zal het proefexamen plaats vinden op woensdag
16 januari 2019 en zaterdag 19 januari 2019.
Vervolg afstand en survival diploma’s
Wanneer je al je brevetten hebt gehaald kun je aan het einde van het seizoen nog gaan voor de
afstand en survival diploma’s. Vanaf nu zijn er nieuwe diploma’s! Het junior, senior en master
diploma. De exameneisen voor deze diploma’s zijn op de site te vinden.
http://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/de-brigade/downloads/exameneisen

De Jeugd en Evenementen Commissie
Het zwemseizoen is weer begonnen en dat betekent dat het kamp er weer op zit! We zijn dit
jaar met 36 enthousiaste kinderen op kamp geweest bij een kampeerboerderij in Vorstenbosch.
Van 24 tot en met 26 augustus hebben we op kamp diverse gezellige spellen gespeeld in mooi
en soms ook minder mooi weer (lees: regen), maar ondanks het regenachtige weekend hebben
we veel plezier gehad!

Terug van weggeweest: In november organiseert de JEC een activiteit voor de oudere (16+)
leden van de RBB: Boxtelse Kwissss, maar dan anders! Houd je mail goed in de gaten, want deze
activiteit wil je niet missen!!!

Agenda
Maandag
Zaterdag
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag
Dinsdag

8 oktober
13 oktober
17 oktober
30 oktober
3 november
6 november

EHBO-herhalingsles (Rode Kruis gebouw)
Geen zwemles i.v.m. herfstvakantie
Geen zwemles i.v.m. herfstvakantie
EHBO-herhalingsles (Rode Kruis gebouw)
ouder-kindzwemmen
kaderbijeenkomst (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)

