Rhenense

Rhenen, december 2014
Dinsdag 23 december

De eerste week van de kerstvakantie. Het zwemmen van de brigade gaat in
de vakantie normaal door. Dus voor wie thuis is. Dinsdag zwemmen.

Dinsdag 30 december
En ook op deze laatste dinsdag van 2014 zwemmen we bij de brigade nog.
Maar omdat het de laatste van het oudejaar is, op deze dinsdag oliebollen om
af te sluiten.

Dinsdag 6 januari Nieuwjaarszwemmen
Als alle voorgaande jaren zal ook het nieuwe jaar beginnen met
nieuwjaarszwemmen. Vrij zwemmen voor alle leden met hun gezin van 18.00
tot 20.00 uur. Naast de mogelijkheid om te zwemmen ook de gelegenheid om
elkaar nieuwjaar te wensen.
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De cursisten badenkaart
Voor iemand die wel wil blijven/komen zwemmen maar niet elke week kan, is
er de mogelijkheid om je in te schrijven als cursist en tegen betaling van
€ 30,50 een 10 badenkaart aan te schaffen.
Aan het lidmaatschap van cursist is wel verbonden dat men niet deel kan
nemen aan de opleidingen zwemmend redden. Mee doen kan, maar examen
doen niet. Het is namelijk een lidmaatschap van de vereniging en niet van de
bond. De cursistenkaarten zijn verkrijgbaar bij het instructiekader. Verzoek
om gepast te betalen.
Ook voor het eerste uur geldt deze mogelijkheid. Dus geen zin om te wachten
tot de zwemles voorbij is. Schaf de cursisten badenkaart aan en werk tijdens
het wachten aan de eigen conditie.

Algemene informatie van de penningmeester
Contributie is vooraf per jaar verschuldigd. Gespreide betaling is mogelijk per
kwartaal of maand (12 maanden = 12 betalingen). Verhoging van de
contributie gaat in, in de maand waarin men jarig is.
Betalingen
door
overmaking
van
het
verschuldigde
bedrag
op
rekeningnummer: NL93 INGB 0002 2065 51, ten name van Rhenense
Reddingsbrigade, Teldersweg 62
3911 PZ
Rhenen. Er worden geen
acceptgiro’s verstuurd. Indien nodig ontvangt u een herinnering.
Contributie vanaf 1 april 2014
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 100,20

€ 25,05

€ 8,35

12 t/m 15 jaar

€ 106,80

€ 26,70

€ 8,90

16 jaar en ouder

€ 122,40

€ 30,60

€ 10,20

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.
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