Rhenense

Rhenen, 21 december 2015
Kerstvakantie
De scholen hebben inmiddels de deuren voor de kerstvakantie tot en met 3
januari gesloten. Zo niet de reddingsbrigade. Ook deze vakantie zijn we
aanwezig op de dinsdagavond. Dus wie niet op vakantie is, is ook op
dinsdagen 22 en 29 december welkom om te komen zwemmen.
Voor eenieder ook als we je
dinsdag niet meer zien: Fijne
kerstdagen.

Oliebollen
De laatste dinsdag van 2015 dat we zwemmen is dinsdag 29 december. Zoals
al een aantal jaren het gebruik zorgen wij er voor dat er voor iedereen een
oliebol is om de laatste les af te sluiten. Omdat we met ingang van dit seizoen
kortere lesuren hebben, hebben we besloten om de chocomel in het tweede
uur te laten vervallen.
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Op 28 april was de reguliere vergadering waarin gesproken is over de
toekomst van de brigade gelet op de terugloop van het aantal leden. Toen is
het besluit genomen om in ieder geval met minder badhuur de tegenvallende
inkomsten uit contributie op te vangen. Vraag bleef echter wel of de dalende
lijn van het ledenaantal omgezet kon worden in een stijgende. Met flyeren, de
sportweek en onze aanwezigheid op de Cuneradag en het bouwdorp hebben
we daar het afgelopen jaar verandering in proberen te brengen. Op 3
november was er een extra ledenvergadering waar we mee konden delen dat
we er nog niet zijn, maar dat het de goede kant op gaat. Voorzichtig aan
neemt het ledenaantal weer toe. Dat wil zeggen dat nieuwe leden nog steeds
welkom zijn. Dus wil je een keer iemand meenemen! Schroom niet. Voor
iedereen (mits in bezit van tenminste zwemvaardigheid A en 6 jaar of ouder)
is er de mogelijkheid om 2 keer mee proef te zwemmen.
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Contributie
Een besluit van de ledenvergadering van april was dat de contributie jaarlijks
geïndexeerd gaat worden. In april was het idee dat de indexering 3 % zou
gaan bedragen. Gelet op de gegevens van het CBS (centraal bureau voor
statistiek), bedraagt de index voor 2015 1 %. De contributie van de brigade
zal daarom vanaf 1 januari met 1 % worden verhoogd en komt daarmee neer
op:
leeftijd

jaar

kwartaal

maand

Tot 12jaar

€ 101,40

€ 25,35

12 tot en met15 jaar

€ 108,00

€ 27,00

€ 9,00

Ouder dan 15jaar

€ 123,60

€ 30,90

€ 10,30

€ 8,45

Contributie is vooraf 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 rekening nr. 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. Opzegtermijn bedraagt 3 maanden.

Nieuwjaarszwemmen 5 januari
5 januari is de eerste dinsdag van het jaar 2016. Zoals gebruikelijk zullen we
deze dag niet besteden aan de lessen en trainingen, maar stellen we alle
leden met ouders en broers/zussen in de gelegenheid om te komen
vrijzwemmen. Dit vrijzwemmen is vanaf 18.30 uur tot 20.00 uur.
Komen we elkaar dan tegen doen we het dan. Voor het geval dat we elkaar
niet tegenkomen:
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