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Beste leden, ouders/verzorgers,
De zomervakantie is alweer voorbij! Gelukkig hebben we nog even kunnen genieten van een mooie
nazomer. Hopelijk is iedereen weer voldoende uitgerust en kunnen we op woensdag 4 dan wel zaterdag 7
september met veel plezier en enthousiasme weer van start gaan. Wij wensen iedereen een mooi
zwemseizoen toe.
Om het seizoen goed van start te kunnen gaan, hebben we een aantal onderwerpen die wij graag onder
de aandacht willen brengen.
Ouder-informatieavond
Op donderdag 19 september a.s. organiseren wij een ouder-informatieavond voor zowel “nieuwe” ouders
als voor ouders van leden die al langere tijd lid zijn. Tijdens deze avond krijgt u informatie over de
zwemlessen, de mogelijkheden binnen onze vereniging en kunt u kennismaken met de verschillende
commissies en functies binnen onze vereniging.
Deze ouder-informatieavond vindt plaats in het Rode Kruisgebouw, Jan Kruijssenstraat 13a in Boxtel.
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur kunt u vrijblijvend binnen lopen.
Gewijzigd telefoonnummer secretariaat
Het telefoonnummer van het secretariaat is gewijzigd. Het telefoonnummer is: 06-15595937.
Betreden van de zwemzaal / tribune
In verband met de hygiëne mogen de zwemzaal en de tribune alleen betreden worden op blote voeten,
met slippers of slofjes die over de schoenen heen gaan. Wees hier alert op!
Omkleden met kinderen
Wij begrijpen dat je als ouder je kind wilt helpen met omkleden. Het verzoek is om dan gebruik te maken
van de (klein) apart hokjes. Dit geldt voor moeders met zonen en vaders en dochters. Let op, dit wijkt af
van hetgeen op de aanplakbiljetten van het Dommelbad aangegeven staat! Kleding niet laten hangen in
de hokjes, maar opbergen in de daarvoor bestemde kluisjes.
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’.
Algemene informatie
Op onze website www.reddingsbrigadeboxtel.nl kunt u alle informatie over onze vereniging vinden.
Je vindt hier onder andere:
Algemene gedragsregels
Agenda/activiteiten kalender
Preventie seksuele intimidatie en machtsmisbruik
Neem dus een kijkje op onze site en houd daarnaast je mailbox in de gaten. Elke maand verschijnt er een
nieuwsbrief met belangrijke informatie over de brigade en over de (inhoud van) de zwemlessen, deze
wordt naar alle leden gemaild.
Bestuur
Het algemeen bestuur heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden.
 Het algemeen bestuur stelt het beleid vast en ziet toe op de dagelijkse gang van zaken;
 Het algemeen bestuur ziet toe op het uitvoeren van de taken van de commissies;
 Het algemeen bestuur legt verantwoording af in de Algemene Ledenvergadering;
 Het algemeen bestuur zorgt voor een financieel gezonde vereniging.
Eenmaal per maand wordt er vergaderd en worden de lopende zaken besproken en indien nodig nieuwe
(beleids-)onderwerpen opgepakt.
Om de continuïteit van het algemeen bestuur te bewaken is er een rooster van aftreden opgesteld. Een
bestuurslid neemt na goedkeuring van de ALV voor 3 jaar zitting in het bestuur.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Dagelijks Bestuur (DB)
Voorzitter: Sabine van der Struijk: voorzitter@reddingsbrigadeboxtel.nl
Penningmeester: Jeroen Aarts: penningmeester@reddingsbrigadeboxtel.nl
Secretaris: Katja van Nunen: secretariaat@reddingsbrigadeboxtel.nl
Algemeen Bestuur (AB)
Bestuurslid: Pieter van Luijtelaar, Ward van Gils en Krystle Denissen
Aspirant bestuurslid: Tanja de Bie
Technische Commissie
De TC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen, begeleiding van instructeurs (in
opleiding), stagiaires en het beheer van de materialen.
Zij verzorgen onder meer:
• (Proef)Examens; zwemmend redden, zwem abc, spetterbrevetten, afstand- en survival
• Theoriebegeleiding
• EHBO-cursus
• Workshop voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires
• Ouder-kind zwemmen
• Materialen
• Praktijkbegeleiding van instructeurs in opleiding
• Nieuwsbrieven voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires

• Trainersoverleg met de trainers van de wedstrijdploegen
Op dit moment bestaat de TC uit de volgende personen:
Voorzitter: Evelien van der Heijden: tc@reddingsbrigadeboxtel.nl
Overige TC-leden: Suzanne Wouters, Tamara van Gils, Michaël Bongers, Nora Renders, Marloes van Trier
en Anne Keurentjes.
De Jeugd en Evenementen Commissie
De JEC is verantwoordelijk voor de verschillende activiteiten die worden georganiseerd bij de
Reddingsbrigade Boxtel. De JEC organiseert activiteiten voor alle leeftijden en bij sommige activiteiten is
een introducé ook welkom. Door middel van een brief / mail en posters wordt je op de hoogte gebracht
van de activiteiten.
Tijdens de activiteiten is er ook vaak hulp nodig om het allemaal goed te kunnen laten verlopen. Dus
mocht je interesse hebben om mee te helpen, meld je dan bij een van de JEC-leden.
Verschillende activiteiten komen elk jaar terug, zoals:
• Bezoek van Piet op het zwembad
• Spelinstuif
• Carnavalsbal
• Kamp
Op dit moment bestaat de JEC uit de volgende personen:
Voorzitter: Vivian Matheeuwsen: jec@reddingsbrigadeboxtel.nl
Overige JEC-leden: Jesse Deenen, Bram Vos, Maud van Dongen, Loes Vos en Guus van Meulebrouck.
Waterhulpverlening
ReddingsBrigade Boxtel heeft een samenwerkingsverband met diverse reddingsbrigades in de omgeving
met betrekking tot de veiligheidsregio. Hierdoor worden er regelmatig oefeningen georganiseerd.
Daarnaast houdt deze commissie zich ook bezig met aanvragen voor evenementenbewakingen. Via de
mail worden leden die voldoen aan de gestelde eisen geïnformeerd over oefeningen en bewakingen.
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met: Ward van Gils :
rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl
De Indelings Commissie
De IC valt organisatorisch onder de TC. Om een goede indeling te kunnen maken, wordt rekening
gehouden met:
• De baanindeling
• De groepen; aantal, leeftijd en niveau
• De instructeur (in opleiding)
• De stagiaire
Op dit moment bestaat de IC uit de volgende personen: Tanja de Bie (voorzitter), Katja van Nunen, Nancy
Brugmans, Iris de Visser en Tamara van Gils
Agenda
Maandag
Woensdag
Zaterdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag

2 september
4 september
7 september
19 september
22 september
30 september

Workshop voor instructeurs
Start zwemlessen
Start zwemlessen
Ouderavond
Bewaking Dommeltheater
Boxtel-Oostdag

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)

