Rhenense

Rhenen, 9 juni 2014
Morgen 10 juni de examens

Morgen dinsdag 10 juni zwemmen 15 leden van de reddingsbrigade af voor
diverse brevetten. Van Junior Redder tot Life Saver.
Het examen begint om 18.00 uur. Aan iedereen het verzoek om op tijd te
zijn. Als eerste zullen de kandidaten voor Junior Redder starten. Snel gevolgd
door de Zwemmende Redders. Life Saver begint eerst met theorie en zal
daarna het praktijk gedeelte doen.

Publiek

Publiek is tijdens het examen meer dan welkom. Wel het verzoek aan het
publiek om vanaf het balkon de vorderingen te volgen. Dit balkon is te
bereiken via de sporthal. Hoe? In de hal de trap links omhoog.
Bovenaangekomen de linkse gang naar de sporthal. Over de galerij in de
sporthal richting het zwembad lopen. Wenteltrapje op en deur door.

Uitreiken van de diploma’s
Als de kandidaten dat doen wat ze geleerd hebben dan zijn er ook diploma’s
om uit te reiken. Onze verwachting is dat dit in 2 ronden zal kunnen
gebeuren. Het eerste zullen de Junior Redders klaar zijn. Het idee is dat even
na 19.00 uur de kinderen weer aangekleed zijn, de examinators hun besluit
genomen hebben en de diploma’s uitgereikt kunnen worden. Dit zal dan
gebeuren in de sportkantine beneden. Iets voor 20.00 uur verwachten wij dat
ook de andere kandidaten er klaar voor zijn om hun diploma in ontvangst te
nemen.

Hulpverleningsweekend 14 en 15 juni
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Komende zaterdag zal Rhenen deelnemen met een groep van 4 leden aan het
weekend in Rosmalen. Wij hopen op mooi weer en een uitdagend ongeval.
Over het resultaat hoort u later.

Cuneradag 14 juni
Komende zaterdag is in Rhenen de Cuneradag. Op en in de omgeving van de
Koningshof in Rhenen presenteren zich dan meerdere verenigingen en
bedrijven. Ook de Rhenense Reddings Brigade is op deze dag aanwezig. Heb
je de tijd kom dan langs de Cunneradag is van 11.00 tot 17.00 uur.

Familiezwemmen 24 juni
24 juni is het al weer de laatste dinsdag van het seizoen 2013-2014. Voor
deze dinsdag worden alle leden met hun ouders, broers en zussen uitgenodigd
om te komen vrijzwemmen van 18.00 tot 20.00 uur.
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Nieuwsbrief Rhenense Reddingsbrigade

Graag tot dan. Daarna begint de zomerstop en zijn we er weer op de eerste
dinsdag van september. In augustus ontvang je de nieuwsbrief met de
herinnering en de urenindeling.

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. Voor
iedereen die een machtiging gebruikt graag aandacht voor de
contributiewijziging die per 1 april is ingegaan.
Contributie vanaf 1 april 2014
Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

Per:

€ 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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