Rhenense

Rhenen, 19 december 2016
Laten we deze keer eens beginnen met

Het is bijna zover. De dagen zijn korter. ’s Avonds is het al vroeg donker. Het
einde van het jaar is in zicht. En voor de meesten betekent dat een paar vrije
dagen. Maar je hoeft niet alle dagen stil te zitten. De brigade zwemt in de
vakantie door. We zijn ons er van bewust dat met de vakanties niet alle leden
aanwezig zullen zijn. Mocht je een van de komende dinsdagen afwezig zijn
laat het dan even weten aan je instructeur. Maar voor die leden die niet op
vakantie zijn, laten we graag de lessen en trainingen doorgaan. Wil het geval
dat je dan een logé op bezoek hebt. Schroom dan niet en breng die mee.

Oliebollen
En omdat dinsdag 27 december de laatste dinsdag is van het jaar sluiten we
de zwemles af met oliebollen. Dit doen we al zoveel jaar dat het inmiddels een
traditie is geworden. Dit jaar trakteert Brasserie-Bakkerij Van Toor,
Molenstraat 2 uit Rhenen ons op de oliebollen.
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Nieuwjaarszwemmen
3 januari is de eerste dinsdag van 2017. Op die avond zijn er geen lessen,

Sponsor:

maar mogen alle leden vrijzwemmen van 18.30 tot 20.00 uur. Daar
mogen pa, ma, broer en zus ( het hele gezin dus) aan deelnemen. Graag zien
we jullie op deze dinsdag.
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Serious Swimming

We ontvingen onderstaande uitnodiging met betrekking tot een actie die in
het kader van 3FM Serious Request wordt gehouden in het zwembad te
Wageningen. We hebben hem net binnen en weten dat het kort dag is, maar
mocht je komende donderdagavond nog geen activiteit gepland hebben dan is
dit misschien wel een mooie uitdaging.

Zwemmen voor het goede doel
Op donderdag 22 december zal er een Serious Swimming plaatsvinden in
zwembad de Bongerd te Wageningen, waarbij zwemmers in actie komen voor 3FM
Serious Request. Gesponsord door vrienden en familie zullen zij zoveel mogelijk
kilometers zwemmend afleggen om een zo hoog mogelijk bedrag op te halen, en
daarmee te strijden tegen kindersterfte door longsterfte.
Zwemmers gezocht!
Om ons doel te behalen, zijn wij nog op zoek naar enthousiaste zwemmers.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via:
https://www.rodekruis.nl/formulieren/serious-swim-wageningen.

brigade steunen
Zoals u op deze nieuwsbrief kunt zien wordt de brigade financieel gesteund.
Iets wat in deze tijd heel prettig is. Als brigade zijn we elk jaar een behoorlijk
bedrag kwijt aan zwembadhuur. Met de bijdrage die we van onze sponspor
ontvangen lukt het ons om de contributie schappelijk te houden. Streeft u,
net als deze sponsor, ernaar om zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met het zwemmend redden?!. Neem dan contact met ons op:
info@rhenensereddingsbrigade.nl

Contributie
Binnenkort ontvangt u van de penningmeester een mail met daarin de nieuwe
bedragen voor 2017. Mocht u nog niet bij zijn met betalen, de bedragen voor
dit jaar zijn:
Contributie vanaf 1 januari 2016
Per:
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Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 101,40

€ 25,35

€ 8,45

12 t/m 15 jaar

€ 108,00

€ 27,00

€ 9,00

16 jaar en ouder

€ 123,60

€ 30,90

€ 10,30

Contributie is vooraf per jaar verschuldigd. Gespreide betaling is mogelijk per
kwartaal of maand (12 maanden = 12 betalingen). Verhoging van de
contributie in verband met je leeftijd gaat in, in de maand waarin men jarig is.
Betalingen door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekening
nummer 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.
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