Rhenense

Rhenen, 25 juni 2015
Examens dinsdag 19 mei

Op deze dinsdag hebben we de examens gehouden voor het seizoen 20142015. Afgezwommen werd er voor diverse brevetten Junior Redder en
Zwemmend Redder. Onderstaande leden hebben examen gedaan en zijn
allemaal geslaagd
Junior Redder 1

Junior Redder 2

Jan van de Scheur

Eric van Ree
Rick van Bruggen
Paul Vos
Myrthe Visser (Zevenaar)

Junior Redder 4

Zwemmend Redder 1

Luca Bakker
Enrique Koch
Gerben Muilwijk

Florin Berisha
Steven Dekker
Floris Jan van Dorp
Zoë Meeuwisse

Zwemmend redder 3

Zwemmend Redder 4

Anneke Westerbeek

Joris Haffmans
Tjeerd Haffmans
Ingrid van de Laak

Naast onze eigen leden heeft er die dag ook een lid van de brigade uit
Zevenaar deelgenomen aan het examen. Ook zij is geslaagd.

Cuneradag 13 juni
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Zaterdag 13 juni was de Cuneradag
in Rhenen. Net als vorig jaar
hadden we een kraam. De start viel
dit jaar een beetje tegen als gevolg
van de regen en de wind, maar in
de middag klaarde het op en werd
het toch een mooie dag. We
hebben de gelegenheid gehad om
de brigade nog meer bekendheid te
geven.
Daarnaast hebben we ook weer
oude bekenden ontmoet. Al met al
toch een mooie dag.
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Dinsdag 30 juni
Komende dinsdag is het de laatste dinsdag van de maand juni en daarmee de
laatste dinsdag voor de zomerstop. Dat wil zeggen dat we deze dinsdag
Familiezwemmen hebben. Dat betekent vrijzwemmen van 18.00 tot 20.00 uur
voor alle leden met hun familie. Omdat meer dan vaak leuker is, mag je dit
jaar ook een vriend(-in), neef, nicht of buurmeisje(-jongen) meebrengen.

Zomerstop maanden juli en augustus

Zoals gezegd komende dinsdag de laatste van dit seizoen. Daarna hebben we
zomerstop. De maanden juli en augustus is het geen zwemmen. We wensen
iedereen een mooie zomervakantie en
zien je graag terug op de eerste dinsdag
van september. Eind augustus ontvang
PRETTIGE VAKANTIE
je van ons bericht wanneer de eerste
trainingsavond is.

Het seizoen 2015-2016 wordt anders
De meeste leden hebben het inmiddels wel in de gaten dat het ledenaantal de
laatste tijd is teruggelopen. Er komen wel nieuwe leden binnen, maar het
aantal blijft achter op andere jaren. Gevolg hiervan is dat er minder geld
binnenkomt terwijl de huur van het bad niet veranderd. In de laatst gehouden
ledenvergadering hebben we hier met de leden over gesproken en is besloten
dat er wat moet gebeuren. Verhogen van de contributie om de kosten te
dekken zou een extreme verhoging betekenen. Dat zien we niet als oplossing.
Voor de korte termijn hebben we de oplossing daarom gezocht in het
verminderen van de badhuur. Met ingang van het nieuwe seizoen huren we
het bad voor 1½ uur in plaats van de huidige 2 uur. We zijn nog in overleg
met de verhuurder over de tijden.
Daarnaast gaan we ook in het nieuwe seizoen onverminderd door met het
zoeken van nieuwe leden.

Informatie over het lidmaatschap
Aanmelden voor het lidmaatschap gebeurd schriftelijk. Vanaf het moment van
aanmelding 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. De opzegtermijn van het
lidmaatschap is 3 maanden. Indien er bij beëindiging van het lidmaatschap
meer contributie betaald is dan verschuldigd, wordt deze teruggestort.
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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
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