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Bestuur
Ouderavond donderdag 19 september
Op donderdag 19 september is er een ouderavond voor alle ouders van onze leden. Tijdens deze
avond kun je nader kennismaken met de Reddingbrigade Boxtel en zijn vrijwilligers. Er wordt
door verschillende commissies uitleg gegeven over wat we zoal doen, welke activiteiten we
organiseren en wat er naast het leren zwemmen nog meer voor diploma’s te halen zijn.
We heten jullie graag welkom tussen 20.00 en 22.00 uur bij het Rode Kruisgebouw aan de Jan
Kruijsenstraat 13a in Boxtel. De koffie/thee staat klaar!
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!
Rabo ClubSupport
Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de
samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken
buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.
Als coöperatieve bank investeert de Rabobank daarom elk jaar een deel van de winst in clubs en
verenigingen met Rabo ClubSupport (voorheen bekend als Rabobank Clubkas Campagne). En het
mooie is, de leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en
voeren hier campagne voor om veel stemmen te winnen. En dat is belangrijk, want elke stem is
geld waard.

In 2018 namen maar liefst 492 clubs deel aan deze campagne en werd in totaal € 200.000
verdeeld over de deelnemende clubs. Ook in 2019 verdeelt de Rabobank hetzelfde bedrag en jij,
als lid, mag vervolgens middels jouw stem bepalen hoe we het geld over de deelnemende clubs
gaan verdelen. Hoe meer stemmen jouw club krijgt, hoe hoger het bedrag is dat je club
uiteindelijk ontvangt.
Als lid van jouw Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete vereniging of
stichting.
Stem op de Reddingsbrigade Boxtel!
Technische Commissie
Geslaagd!
Dirk-Jan Bunskoek en Jesse Deenen zijn geslaagd voor hun instructeursdiploma. Wij feliciteren
hen hiermee van harte!
RVR
Op zondag 22 september vindt in het centrum van Boxtel het Dommeltheater plaats. De
Reddingsbrigade Boxtel verzorgt daar de bewaking op en rond de Dommel.
Lijkt het je leuk om mee te helpen? Ben je in het bezit van een Lifesaver-diploma? Meld je dan zo
snel mogelijk aan bij Ward van Gils op mailadres: rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl
De Jeugd en Evenementen Commissie
Kamp
We zijn dit seizoen goed begonnen met een leuk dierenrijk kamp! Wij als JEC hebben er erg van
genoten!

Natuurlijk gaan we dit jaar weer veel leuke, gezellige en sportieve activiteiten organiseren voor
jong en oud! De eerste activiteiten die gepland staan zijn activiteit oud (18+) en de activiteit voor
12 t/m17 jaar.
Activiteit oud
Dit jaar wordt er voor de leeftijdsgroep 18+ de activiteit
alpacawandeling georganiseerd. Hierbij mogen de leden één
introducé meenemen. We zijn druk bezig met het plannen van
een datum, maar het wordt waarschijnlijk een zondagmiddag.
Mocht je het leuk vinden om mee te doen houd dan de mail en
nieuwsbrief in de gaten om je te kunnen aanmelden!
Activiteit 12 t/m17 jaar
Ook dit jaar komt er een activiteit voor de leden van 12 t/m17 jaar. Wat we precies gaan doen
laten we nog even geheim, maar het beloofd een leuke activiteit te worden. De datum zijn we
aan het plannen. Heb je zin om mee te doen?! Houd dan de mail en de nieuwsbrief in de gaten
voor meer informatie en om je aan te melden!

Ouderinformatie avond
Dit jaar organiseert de RBB een ouderinformatie avond op donderdag 19 september van af 20:00
uur in het rodekruisgebouw. Hierbij zal de JEC aanwezig zijn om te laten zien en vertellen wat wij
doen en wie wij zijn. Wij hopen veel ouders te zien op deze informatie avond!
Agenda
Donderdag
Zondag
Zondag
Zaterdag

19 september
22 september
29 september
5 oktober

Ouderavond (Rode Kruisgebouw)
Bewaking RBB bij Dommeltheater
RBB bij Boxtel-Oostdag
Workshop instructeurs

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 12.0016.00) of per mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via website:
www.speakupfeedback.eu/weg/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

