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Bestuur
Zet alvast in je agenda:
Dinsdag 10 maart Algemene Ledenvergadering RBB in het Rode Kruisgebouw!
Technische Commissie
Op de eerste plaats wenst de TC iedereen een spetterend nieuwjaar!
Hierbij de nieuwsbrief van de TC met daarin de volgende onderwerpen:







Gezocht!
Geslaagd!
Zwemmen met bovenkleding zwemmend redden kandidaten
(Proef) examen zwem abc
Examen spetter brevetten
Proefexamens zwemmend redden

Gezocht!!!
De TC is per direct op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die graag een steentje bij willen
dragen. Als TC zijn wij binnen de vereniging onmisbaar. Iedereen krijgt wel een keer in het
seizoen met ons te maken. Binnen de TC hebben we onze werkzaamheden opgedeeld in diverse
portefeuilles zoals elementair, zwemmend redden, EHBO, workshops, beheer wedstrijdteam,
materialen en de Hogere bond opleidingen. Als TC lid ben je (nadat je ingewerkt bent)
verantwoordelijk voor 1 of 2 portefeuilles.
Momenteel zoeken wij nieuwe TC leden voor de volgende portefeuilles:
Elementair:
- Organiseren van de (proef) examens ABC en spetter examens
- Verwelkomen nieuwe spetterkandidaten (introductie)
- Meedenken in workshops voor instructeurs
EHBO:
- Organiseren van EHBO herhalingslessen
- Organiseren van de nieuwe EHBO cursus
- Contact met EHBO instructeurs onderhouden
Wedstrijdteam:
- Organiseren overleg met trainers (+/- 2x per jaar)
- Inschrijven voor wedstrijden
- Beheren wedstrijdlicenties en zo nodig nieuwe aanvragen

Lijkt het je leuk om de TC te komen versterken? Laat dit dan weten aan Evelien op het zwembad,
of stuur een mail naar tc@reddingsbrigadeboxtel.nl
Geslaagd!
Op vrijdag 22 november zijn 3 kandidaten van Reddingsbrigade Boxtel op examen geweest in
Tilburg. Alle drie de kandidaten zijn geslaagd en hebben een goed resultaat laten zien! Namens
de TC, gefeliciteerd!
Ook mogen wij met trots mededelen dat we sinds kort weer een nieuwe instructeur in ons
midden hebben. Daniëlle, ook namens de TC gefeliciteerd!
Zwemmen met bovenkleding zwemmend redden kandidaten
Het is traditie binnen onze vereniging dat alle zwemmend redden kandidaten vanaf 1 januari de
zwemles starten met bovenkleding over hun badkleding. Voor de juiste bovenkleding klik
http://www.reddingsbrigadeboxtel.nl/opleidingen/zwemmend-redden/kledingeisen
Let op! Bij twijfel of de kleding juist is, informeer bij je instructeur.
(Proef) examens zwem ABC
Op 25 januari wordt proefexamen zwem ABC georganiseerd. Op deze dag wordt uw kind
beoordeeld of hij/zij klaar is voor het examen. Via het leerlingvolgsysteem kunt u de voortgang
van uw kind bijhouden en bent u eventueel voorbereid op een teleurstelling. Voor vragen over
de voortgang van uw kind informeer bij de instructeur.
Het examen is zaterdag 1 februari. U krijgt aan het einde van het proefexamen een brief of uw
kind hier aan deel mag nemen en hoe laat het examen plaats vind. Als uw kind is afgewezen
wordt hij op 1 februari verwacht tijdens de zwemles op de huidige zwemtijden.
Voor vragen over het (proef) examen, kunt u vragen naar Suzanne.
Omdat doorstroming vaak weer een nieuwe indeling van de banen en instructeurs vraagt
ontvangt u in de week na het examen een nieuwe indeling via de indelingscommissie.
Examen spetter brevetten
Op 1 februari komt er tijdens de reguliere zwemlessen een instructeur kijken naar de voortgang
van de groepen. De gestelde exameneisen worden afgenomen en er wordt gekeken of uw kind
aan deze eisen voldoet. Bij een positief resultaat ontvangt uw kind aan het einde van de les een
spetter-diploma. Is het helaas nog onvoldoende dan zal de instructeur u hierover uitleg geven
aan het einde van de les. Via het leerlingvolgsysteem kunt u nu al de voortgang van uw kind
volgen en dit geeft al een goede indicatie van het te verwachte resultaat. Vragen over de
voortgang kunt u het beste stellen aan de instructeur van uw kind.
Voor vragen over het spetter examen, kunt u vragen naar Suzanne.
Omdat doorstroming vaak weer een nieuwe indeling van de banen en instructeurs vraagt
ontvangt u in de week na het examen een nieuwe indeling via de indelingscommissie.

Proefexamen zwemmend redden
Op woensdag 12 februari en zaterdag 16 februari zijn de jaarlijkse proefexamens voor de
zwemmend redden kandidaten. Op deze dag wordt er gewisseld van instructeur en gaat de
instructeur met de kandidaten het examenprogramma doornemen. Het doel is om in te schatten
of de kandidaten klaar zijn voor het komende examen in mei. De vaste instructeur krijgt tips en
aanwijzingen waar nog verbeterpunten liggen. Om een goed beeld te krijgen is het belangrijk
deze les niet over te slaan! Noteer deze datum dan ook in uw agenda!

De Jeugd en Evenementen Commissie
Spelinstuif
Als JEC hebben wij het 2019 spetterend afgesloten met het spelinstuif. Er waren veel kinderen
aanwezig om alle leuke spelletjes te spelen. De jongeren kinderen hebben eerst zitten knutselen,
waar hele mooie werkjes uit zijn gekomen, daarna nog spelletjes gespeeld en discozwemmen.
De ouderen kinderen hebben heel de middag fanatiek spelletjes gespeeld en daarna nog lekker
kunnen ontspannen met discozwemmen.
Carnavalsdisco
Carnaval mag nog even duren, maar we zijn voor jullie al weer druk bezig om een gezellige
carnavalsdisco te organiseren. Deze avond zal plaatsvinden op zaterdag 15 februari in het Rode
Kruis gebouw te Boxtel.
Inschrijven kan via de aanmeldlink, vermeld in de brief die inmiddels is gemaild.

Agenda
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Dinsdag
Zaterdag

25 januari
1 februari
15 februari
22 februari
26 februari
10 maart
28 maart

Proefexamen zwem ABC
Examens zwem ABC en spetterbrevetten
Carnavalsdisco
Geen zwemmen i.v.m. carnavalsvakantie
Geen zwemmen i.v.m. carnavalsvakantie
Algemene Ledenvergadering (Rode Kruisgebouw)
Interactieve kijkles

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)

