Nieuwsbrief januari 2015
Strippenkaart voor seniorleden op zaterdagochtend
In het verleden hebben leden die op de donderdagavond zwemmen vaker de wens geuit dat zij
ook op zaterdag graag gebruik willen maken van het zwembad. Er is al vaker gekeken naar
mogelijkheden om aan deze wens te kunnen voldoen, maar onder andere het grote aantal
jeugdleden maakte het onmogelijk om hier ruimte voor te creëren. Inmiddels heeft er op de
zaterdag een verschuiving in de lesgroepen
Wat:
extra conditie zwemmen
plaatsgevonden waardoor alle leden die voor een
Wanneer:
zaterdag
brevet trainen in het 2e lesuur zijn ingedeeld. Hierdoor
Tijd:
10.00 – 11.00 uur
zijn er van 10.00 tot 11.00 uur 2 banen beschikbaar
Strippenkaart: €20,00 voor 11 lesuren
voor seniorleden die graag een extra uurtje willen
Losse les:
€ 2,00
zwemmen. Wij bieden onze seniorleden die reeds
contributie betalen voor het zwemuurtje op de donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur de
mogelijkheid om vanaf 1 januari 2015 op lesdagen gebruik te maken van het zwembad voor
conditie zwemmen. Let wel op: er is geen permanent toezicht op de kant aanwezig en er wordt
geen watergymnastiek aangeboden (zoals op de donderdagavond door Gerda al jarenlang
verzorgd wordt). Wel zijn er te allen tijden instructeurs (i.o.) en zwemmers die de volledige
brevettenlijn van de Nederlandse Reddingsbrigade afgerond hebben aanwezig om zo de
veiligheid te kunnen waarborgen. Omdat wij ons voor kunnen stellen dat het voor jullie wellicht
niet mogelijk is om iedere week te komen zwemmen zullen wij in plaats van een maandelijkse
gereduceerde contributie een strippenkaart introduceren. Een strippenkaart voor 11 zwemuren
kost € 20,00 en is te koop bij onze secretaris Diana Schreurs (bij afwezigheid kunnen jullie terecht
bij Kirsten Jussen). Voor wie liever eerst een keer wil uitproberen zonder direct een strippenkaart
te kopen is er de mogelijkheid om de lessen los af te rekenen. In dat geval dient € 2,00 contant
afgerekend te worden bij Diana of Kirsten. Wij hopen jullie ook op zaterdagochtend in het
zwembad te mogen begroeten. Het is ook mogelijk om enkel op de zaterdagochtend conditie te
zwemmen. In dat geval wordt de standaard contributie geheven. Let op: de strippenkaart is enkel
geldig voor leden die reeds op donderdagavond zwemmen.
Jeugduitstapje ‘bowlen & steengrillen’
Op zaterdag 31 januari 2015 vindt het
jeugduitstapje plaats. Maar liefst 70% van onze
jeugdleden heeft zich aangemeld voor deze
activiteit. Wij zijn erg blij met het enthousiasme
van deze leden en verheugen ons op een
gezellige dag samen met jullie. Wij verwachten
de aangemelde leden om 15.45 uur bij de
bowlingbaan van het partycentrum. Hier zullen
we van 16.00 tot 17.00 bowlen, aansluitend gaan we aan tafel om gezellig te steengrillen en een
ludieke quiz te spelen. De deelnemersbijdrage van € 5,00 per persoon zal automatisch
geïncasseerd worden.
Wat:
Wanneer:
Aanvang:
Einde:
Bijdrage:
Locatie:

jeugduitstapje
zaterdag 31 januari 2015
ca. 15.45 uur
ca. 19.15 uur
€ 5,00 p.p.
Party & Bowling Centrum
Schin op Geul (Walem 7 te Walem)

Uitstapje seniorleden
Inmiddels wordt ook al hard gewerkt aan de organisatie van een uitstapje voor
onze seniorleden. Het uitstapje zal medio september plaatsvinden en een
uitnodiging met meer informatie zal te zijner tijd uitgedeeld worden.
Algemene Leden Vergadering: bestuursfuncties
Sinds de ALV in mei 2014 is het dagelijkse bestuur van onze vereniging weer voltallig. Lloyd heeft
zijn functie van secretaris a.i. inmiddels overgedragen aan Diana. In deze nieuwsbrief willen wij
jullie als bestuur graag informeren over de diverse bestuursfuncties die in 2015 opnieuw ingevuld
moeten worden. Volgens het rooster is Lloyd Wagemans aftredend als voorzitter. Lloyd heeft aan
het bestuur kenbaar gemaakt deze functie graag te blijven vervullen en stelt zich dan ook
herkiesbaar als voorzitter. Marcel Smeets, bestuurslid, is aftredend en heeft aangegeven
definitief te willen stoppen. Marcel wenst zijn taken over te dragen aan de jongere generatie die
‘dichter bij het zwemmen staat’. Jo Leunissen heeft tijdens de ALV in 2014 reeds aangegeven dat
hij voor een laatste maal de functie van penningmeester op zich neemt. Conform het rooster van
aftreden is Jo volgend jaar aftredend, echter staat hij graag zijn functie vroegtijdig af aan een
betrokken lid met kennis van financiële zaken. Personen die interesse hebben in het vervullen van
een van de bestuursfuncties kunnen dit kenbaar maken bij het bestuur middels een e-mail aan
reddingsbrigadevoerendaa@gmail.com Indien meerdere personen interesse tonen in dezelfde
functie zal gestemd moeten worden tijdens de ALV. De ALV zal in maart/april 2015 plaatsvinden.
Zodra de definitieve datum vastgesteld is ontvangen jullie hiervoor een uitnodiging.
EHBO herhalingslessen 2015
Ans en Lex Ackermans zullen ook dit jaar weer zorgen voor de
jaarlijkse EHBO herhalingscursus. De lessen zullen plaatsvinden op
zaterdag 14 maart 2015 en zaterdag 21 november 2015. Leden van
onze vereniging betalen €60,00 eigen bijdrage, voor niet-leden is
de eigen bijdrage vastgesteld op €85,00. Cursisten kunnen via email (reddingsbrigadevoerendaal@gmail.com) hun
voorkeursdatum kenbaar maken. Tevens zal in 2015 een nieuwe EHBO cursus opgestart worden
voor onze jeugdleden. Meer informatie hierover volgt.
Zwemmen met kleding
Zwemmen met kleding is een van de onderdelen van het brevetzwemmen dat dit jaar op
zaterdag 4 juli 2015 zal plaatsvinden van 09.00 tot 12.00 uur. Noteer deze datum alvast in jullie
agenda. Wij beginnen met het zwemmen met kleding op donderdag 26 februari 2015 / zaterdag
28 februari 2015. Denk aan een t-shirt dat minimaal tot de ellebogen reikt en een broek die
minimaal tot de enkels komt. Voor de Junior Redder gaat het om een katoenen broek, bij
Zwemmend Redder en Life Saver gaat het om spijkerstof of ribstof (het is in geen enkel geval
toegestaan om met naadloos op de huid aansluitende broeken te zwemmen). In een later
stadium wordt het zwemtenue uitgebreid met een regenjas en schoenen. Plastic
waterschoenen, sportschoenen en linnen sportschoenen zijn toegestaan. Turnschoenen,
balletschoenen, duiklaarsjes, surfschoenen en surfsokjes worden afgekeurd. Let op: het is
verder niet toegestaan om een chloorbril of duikbril te dragen tijdens het brevetzwemmen. De
instructeurs adviseren dan ook ten zeerste om zonder deze brillen te oefenen, zodat men hier
goed aan gewend is.
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