Rhenense

Rhenen, 15 december 2013
2013 op zijn einde.

Sint met zijn pieten is weer terug in Spanje. Dan wordt het tijd voor de
laatste weken van het jaar. En net als afgelopen jaar komt de laatste dinsdag
als trainingsavond voor de brigade vroeg. Komende dinsdag is het alweer de
laatste dinsdag dat we zwemmen dit jaar. Want de week erop is het
kerstavond en de week daarna is het oudejaar. Dus vandaar:

Dinsdag 17 december

De laatste dinsdag in 2013 dat we
zwemmen. Eind van deze week beginnen
de kerstvakanties en dit jaar net als
vorig jaar dat die dinsdagen die daarna
komen op dagen vallen dat het zwembad
gesloten is. Deze dinsdag is het voor ons
dus een beetje oudjaar. Hopelijk gaat het
ook dit jaar lukken om af te sluiten met
oliebollen.

Dinsdag 24 december
Is kerstavond. Geen avond om te zwemmen, maar om met andere dingen
bezig te zijn.

Dinsdag 31 december.
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De laatste dag van het jaar. Tijd om de
oliebollen en appelbeignets klaar te zetten.
Nog even snel een vuurwerklont te halen.
En na te denken over het afgelopen jaar.
Wat is er allemaal gebeurd. Wat is gelukt,
welk voornemen heeft het niet gehaald. En
zo vast de goede voornemens voor 2014
bedenken. En dan wachten op 24.00 uur en
het begin van een nieuw jaar.
Deze avond ook geen zwemmen van de
brigade.
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Dinsdag 7 januari 2014.

De eerste dinsdag brigadeavond voor het jaar 2014. En zoals je het
ondertussen gewend bent: Nieuwjaarszwemmen van 18.00 tot 20.00 uur.
Pa, ma, broer en/of zus zijn deze dinsdag welkom om mee te komen. Tijd om
elkaar het beste te wensen en gelijk ook nog te zwemmen.
En zoals gezegd van 18.00 tot 20.00 uur. Wanneer je komt en gaat mag je
zelf weten.

Algemene informatie van het bestuur

Begin 2014 is het ook weer tijd voor een ledenvergadering deze zal in februari
gehouden worden. Nog niet alle punten voor die avond zijn bekend, maar
zeker zal de hoogte van de contributie een onderdeel zijn. Sinds 2009 is het
niet nodig geweest om de contributie aan te passen, maar met de terugloop
in leden en daartegenover de kosten die blijven stijgen, zullen we er niet aan
gaan ontkomen.

Informatie over het lidmaatschap
Bij de eerste kennismaking met de brigade zijn de eerste 4 lessen zonder
verplichting. Daarna gaat het lidmaatschap in. Vanaf dat moment is men
contributie verschuldigd. Indien men om redenen het lidmaatschap bij de
brigade wenst te beëindigen dan dient dit net als de aanmelding schriftelijk te
gebeuren. Hiervoor zijn formulieren op de verenigingsavond in het zwembad
te aanwezig. Indien er bij beëindiging van het lidmaatschap meer contributie
betaald is dan verschuldigd, wordt deze teruggestort.

Voor nu wensen wij u:
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