Rhenense

Rhenen, 3 juni 2018
Dinsdag 5 juni – Diplomazwemmen

Komende dinsdag zwemmen 28 van onze leden af. Hier hebben we alle tijd
tot 20.00 uur voor nodig. Er zijn die avond dus geen lessen/trainingen. Vanuit
de regio komen 4 officials de kwaliteiten beoordelen.
Hoe verloopt het examen
Kandidaten die op gaan voor een diploma “Aankomende Redder” of “Junior
Redder” krijgen de opdrachten van onze eigen instructeurs. Aan de kant kijkt
een official mee of voldaan wordt aan de eisen. Bij kandidaten “Zwemmend
Redder” wordt het examen afgenomen door de officials.
Aan het einde van elk examen beoordeeld de official of een kandidaat
geslaagd is. Echt geslaagd ben je pas als je je diploma krijgt, maar vaak wil
de examinator wel vertellen of hij het goed vond of niet. Het besluit ligt bij de
examenvoorzitter. Hij is verantwoordelijk voor het uitgeven van de diploma’s.
Ouders en andere familie kunnen het examen volgen vanaf het balkon. Dit is
te bereiken via de zwemzaal. Denkt u eraan dat u daarvoor door de zwemzaal
heen moet. Dus niet zomaar op de schoenen doorlopen.
We kunnen niet allemaal tegelijk op examen. Vandaar dat we niet bij
binnenkomst douchen, maar net voor we met het examen beginnen.
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DENKEN WE AAN DE JUISTE KLEDING!!!
De afgelopen dinsdagen is het elke keer wel iemand gelukt om niet de juiste
kleding of schoenen aan te hebben. Dat kunnen we tijdens het examen niet
gebruiken. Dus graag nog voor vertrek controleren of alles in de tas zit.
Na het examen worden de diploma’s uitgereikt in de kantine naast de ingang
van ’t Gastland. Als de kinderen staan te douchen en om te kleden zijn de
officials bezig om de resultaten door te geven en de diploma’s in orde te
brengen. Men probeert het zo snel mogelijk te doen, maar het kost enige
tijd.
Allemaal succes.
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Dinsdag 26 juni - Familiezwemmen
Dinsdag 26 juni is het de laatste dinsdag van het seizoen 2017-2018 dat we
zwemmen. In juli en augustus is het zomerstop.
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!
We beginnen weer op de eerste dinsdag in september. 4 september om
precies te zijn. Je ontvangt in augustus nog een uitnodiging hiervoor.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waarschijnlijk heeft iedereen ondertussen wel iets meegekregen over dit
onderwerp. Ook voor ons als brigade heeft dit gevolgen en geeft het extra
werk. De AVG komt er op neer dat, zoals in ons geval een vereniging,
zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens. En deze alleen gebruikt voor het
doel waarvoor ze gegeven zijn. De brigade gebruikt de persoonsgegevens
voor:
 ledenadminstratie (naam, adres, geboortedatum en geboorteplaats
worden hiervoor gebruikt.)
 contributie (naam en geboortedatum worden hiervoor gebruikt)
 nieuwsbrief. (deze worden per mail verstrekt.)
 de opleiding (telefoonnummer wordt gevraagd om als het nodig is
contact met u op te kunnen nemen.)
Deze gegevens worden met uitzondering van het E-mailadres niet in de cloud
bewaard.

Contributie

Contributie vanaf 1 januari 2018
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 108,00

€ 27,00

€ 9,00

12 t/m 15 jaar

€ 115,00

€ 28,75

€ 9,60

16 jaar en ouder

€ 131,00

€ 32,75

€ 10,95

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.

Afmelden
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Formulieren
hiervoor zijn te verkrijgen op de trainingsavond. Op verzoek wordt een
forumlier per mail verstuurd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
Sponsor:
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u of een kind van u als lid ingeschreven
staan bij 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
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