Rhenense

Rhenen, 21 juni 2019

Dinsdag 25 juni - Familiezwemmen
Dinsdag 25 juni is het de laatste dinsdag van het seizoen 2018-2019 dat we
zwemmen.
Als afsluiting van het seizoen is er op deze dinsdag vrijzwemmen van 18.30
tot 20.00 uur. Dit vrijzwemmen is voor alle leden en hun ouders, broers en
zussen. Dus breng ze mee!

In juli en augustus is het zomerstop.

Tijd voor de laatste schooldag, je vakanties, buiten spelen en wat al niet
meer. Even niet op tijd in het zwembad zijn, maar je eigen ding doen. 2
maanden lang krijg je hier de tijd voor. En dan beginnen we weer op de
eerste dinsdag in september. 3 september om precies te zijn. Je ontvangt in
augustus nog een uitnodiging hiervoor.

28 mei 2019 was examens Rhenense Reddingsbrigade
Het was doorwerken om alle kandidaten in anderhalf uur examen te laten
doen. Maar dat is uiteindelijk gelukt. En dat niet alleen. Alle kandidaten zijn
ook geslaagd. Blije gezichten van kandidaten, ouders en instructeurs.

Contributie
Contributie vanaf 1 januari 2019

Contact: Teldersweg 62, 3911 PZ Rhenen
Telefoon:
0317 61 23 07
Rekeningnr:
NL93 INGB 0002 2065 51
KvK verenigingsnummer:
40478603
E-mail: info@rhenensereddingsbrigade.nl
Website: www.rhenensereddingsbrigade.nl
Opgericht:
27 november 1969
Aangesloten bij:
Reddingsbrigades Nederland

Leeftijdscategorie:

Per Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 111,00

€ 27,75

€ 9,25

12 t/m 15 jaar

€ 118,00

€ 29,50

€ 9,83

16 jaar en ouder

€ 135,00

€ 33,75

€ 11,25

Contributie is vooraf per jaar verschuldigd. Peildatum voor de
leeftijdscategorie is 1 januari. Gespreide betaling is mogelijk per kwartaal of
maand (12 maanden = 12 betalingen). 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.

Sponsor:

Iedere zwemmer - zwemmend redder
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Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Formulieren
hiervoor zijn te verkrijgen op de trainingsavond. Op verzoek wordt een
formulier per mail verstuurd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u of een kind van u als lid ingeschreven
staat bij de brigade. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de
activiteiten en de agenda van de brigade. Wenst u geen nieuwsbrief meer te
ontvangen dan kunt u dit melden aan info@rhenensereddingsbrigade.nl

Sponsor:

Iedere zwemmer - zwemmend redder

