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Bestuur
Vertrouwenscontactpersonen
Mijn naam is Nora Renders en ik ben 34 jaar oud. Ik ben sinds een paar jaar actief lid van
Reddingsbrigade in Boxtel. Ik ben begonnen als paashaas bij een JEC activiteit. Dit werd vrij
snel uitgebreid naar Zwarte Piet en hulpje bij andere activiteiten.
Sinds 3 jaar ben ik coach bij het wedstrijdteam junioren en aspiranten. Ik ben ook actief in
de TC en ben verantwoordelijk voor het organiseren van de workshops en voor het materiaal
van de brigade.
Vorig jaar heb ik de cursus vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij het NOS*NSF en ben sinds dit
jaar aangesteld binnen de brigade als vertrouwenscontactpersoon. Ik hoop dat ik deze rol heel
weinig mag vervullen, maar als je ergens mee zit of er is iets gebeurd, dan sta ik voor iedereen
klaar. Ik ben per e-mail bereikbaar op:
vertrouwenscontactpersoon-nora@reddingsbrigadeboxtel.nl

Rabobank Clubsupport
Wij willen alle leden bedanken voor het stemmen op de Reddingsbrigade Boxtel. Van het
opgehaalde bedrag hebben we een nieuw doorzwemscherm kunnen kopen!
Technische Commissie
Zwemmen met bovenkleding
Vanaf januari wordt er weer met bovenkleding gezwommen. Voor de kledingeisen kunt u terecht
op de website van Reddingsbrigade Boxtel.

De Jeugd en Evenementen Commissie
Schaatsen en Sinterklaas
Afgelopen maand zijn we gezellig een avond gaan schaatsen met de leden van 12 t/m17 jaar. Wij
hebben er van genoten en hebben veel plezier gehad! Ook zijn er weer 3 pieten langs gekomen
en zij hebben veel geleerd van jullie over zwemmen! Sinterklaas is hier erg blij mee want zijn
pietjes zwommen nog niet zo goed, het gaat nu fantastisch😊!

Spelinstuif
Op de planning staat het jaarlijkse spetterende spelinstuif!! Er worden leuke spelletjes in het
water georganiseerd en de dag wordt afgesloten met discozwemmen. Om deze dag nog leuker
te maken mag je een vriendje of vriendinnetje mee nemen! Wil jij ook graag mee doen? Geef je
dan snel op via: www.reddingsbrigadeboxtel.nl/activiteit/spelinstuif
Wanneer: zaterdag 21 december
Tijd: 14.45 tot 17.00 uur
Locatie: Het Dommelbad in Boxtel
Hopelijk tot dan!

Planning
Voor 2020 zijn we al druk bezig met het organiseren van activiteiten. Op de planning staan
carnavalsdisco, activiteit oud, seizoensafsluiter en het kamp. Wij hopen jullie daar allemaal weer
te zien.
De JEC wenst jullie vast fijne feestdagen en een gezond, gezellig en sportief 2020!

Agenda
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag

21 december
21 december
25 december
28 december
1 januari
4 januari
25 januari
1 februari
22 februari
26 februari

spelinstuif
Geen zwemmen i.v.m. kerstvakantie en spelinstuif
Geen zwemmen i.v.m. kerstvakantie
Geen zwemmen i.v.m. kerstvakantie
Geen zwemmen i.v.m. kerstvakantie
Wel zwemmen, bovenkleding mee!
Proefexamen zwem ABC
Examens zwem ABC en spetterbrevetten
Geen zwemmen i.v.m. carnavalsvakantie
Geen zwemmen i.v.m. carnavalsvakantie

Vertrouwenscontactpersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Nora Renders: vertrouwenscontactpersoon-nora@reddingsbrigadeboxtel.nl
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)

