Rhenense

Rhenen, 21 mei 2017
23 mei 2017 = Examens Rhenense Reddingsbrigade

Komende dinsdag zijn de examens. Dit jaar zullen 23 leden examen doen als
afsluiting van de opleiding. De diversiteit is van “Aankomend Redder” tot
“Life Saver”. Alle kandidaten succes bij het examen.

Hoe verloopt het examen
Aan het aantal nieuwe zakboekjes is duidelijk dat de helft van de kandidaten
komende dinsdag voor de eerste keer examen gaat doen. En dat wil dus ook
zeggen dat er ouders zijn die een eerste keer een examen bij de brigade mee
maken. Daarom hierbij een uitleg hoe het examen plaats vindt.
De examens voor “Aankomend Redder” en “Junior Redder” worden
afgenomen door een instructeur niveau 3 van de brigade. Een examinator van
de bond houdt hierop toezicht. Het examen voor “Zwemmend Redder”en “Life
Saver” wordt door een examinator van de bond afgenomen. Komende dinsdag
hebben we 6 verschillende groepen. Afhankelijk van het brevet duurt een
examen 40 tot 55 minuten. Na het examen wordt het diploma gereed
gemaakt en kan deze uitgereikt worden aan iedereen die geslaagd is.
Corine en Geert zijn beide instructeur niveau 3 en nemen bij 4 van de 6
groepen het examen af. Dus niet iedereen begint tegelijk aan het examen. We
hebben wel iedereen gevraagd om op tijd aanwezig te zijn, zodat we altijd om
half 7 tenminste 2 groepen hebben waar we mee kunnen starten. We hebben
1½ uur voor alle examens, dus op tijd beginnen is nodig.
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De kinderen willen we dinsdag om half 7 in de zwemzaal hebben. Klaar voor
het examen, maar nog niet gedoucht. Ouders en anderen die het examen
willen volgen kunnen dit doen vanaf het balkon. Dit balkon is te bereiken via
de tribune van de sporthal. In de hal de trap op, links langs de gaderobe, door
de deur rechts af en op het einde via het trapje en deur kom je op het balkon
van het zwembad.
Zodra de kinderen klaar zijn met het examen gaan ze douchen en omkleden.
Vervolgens wordt in de kantine ( beneden) het diploma uitgereikt.

Dinsdag 30 mei
Sponsor:

In de week van 29 mei tot 2 juni wordt in Rhenen de avond4daagse gelopen.
Vertrek en aankomst is bij het zwembad. Dus het zal de dinsdag de 30 e iets
drukker zijn dan normaal.
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Dinsdag 27 juni - Familiezwemmen
Dit is de laatste dinsdag van het seizoen 2016-2017 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.

Contributie
Contributie vanaf 1 januari 2017
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 104,00

€ 26,00

€ 8,67

12 t/m 15 jaar

€ 111,00

€ 27,75

€ 9,25

16 jaar en ouder

€ 127,20

€ 31,80

€ 10,60

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 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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