Rhenense

Rhenen, 12 mei 2014
Komende examens

Door een lange gespreide meivakantie hebben we het examen dat in eerste
instantie voor mei gepland stond doorgeschoven naar juni. De aanvraag voor
het examen is de deur uit. Het verzoek ligt bij het rayon om het examen op
dinsdag 10 juni te houden. Dit is mede afhankelijk van de examinatoren.
Daarom hebben we als alternatief dinsdag 17 juni aangegeven.
In het tijdsbestek van 18.00 tot 20.00 uur zullen leden examen doen voor
verschillende brevetten. Er is die avond dan ook geen reguliere training.
Binnenkort ontvangt ieder lid dat op examen gaat aanvullende informatie
hierover.

Kledingseisen
Dat er binnenkort examens zijn wil ook zeggen dat we de komende weken
gekleed gaan oefenen. Vandaar in het kort nog even de kledingeisen.
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Kledingeisen uit het Examen Reglement zwemmend redden
openwater d.d. 1 september 2013

Kledingeisen bij de brevetten junior redder, zwemmend redder en de
diploma’s Life Saver:
 Badkleding
 T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
 Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn
niet toegestaan)
 Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak
is vervaardigd uit een soort nylon)
 Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen
zonder stevige zool zijn niet toegestaan)
Het is toegestaan dat kandidaten n plaats van een broek/blouse een jurk met
lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/ rok moet
tot over de knie reiken.
De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het
verblijf in het water niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en
in goede staat te zijn.
Het gebruik van normale brillen plus of min dioptrie zijn toegestaan. Brillen
om de ogen te beschermen tegen direct contact met het zwemwater, zoals
chloorbrilletjes, duikbrillen, etc. zijn op geen enkel examenonderdeel
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toegestaan. Duikbrillen, waarbij klaren mogelijk is, zijn alleen toegestaan op
basis van medische indicatie en een toegekend schriftelijk dispensatieverzoek
(zie artikel 1.5) en zijn geheel voor eigen risico.

Komende weken

Zoals gezegd de komende weken gaan we oefenen. Oefenen voor de examens
is ook het oefenen/trainen van gekleed zwemmen. Dit geldt dus voor:



Dinsdag 13 mei; 20 mei; 27 mei; 3 juni en 10 juni.

Denk eraan bij het inpakken van de tas voor dat je naar het zwembad
vertrekt. En denk er dan ook aan als je na het zwemmen weer naar huis gaat.

Uit de ledenvergadering

Op 11 maart is de ledenvergadering van de brigade gehouden. Een van de
onderdelen van de vergadering was de contributie. Sinds 2009 is er geen
bijstelling van de contributie geweest. Door de stijgende kosten en een dalend
ledenaantal was aan een verhoging van de contributie niet meer te ontkomen.
In de vergadering is dan ook besloten om de contributie aan te passen. Met
ingang van 1 april is de contributie van de brigade als volgt:
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

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 girorekening nummer 2206551,
ten name van Rhenense Reddingsbrigade, Teldersweg 62 3911 PZ Rhenen.
Er worden geen acceptgiro’s verstuurd. Indien nodig ontvangt u een
herinnering.

Hulpverleningsweekend Rosmalen

Op 14 en 15 juni wordt dit jaar voor de 31 e keer het hulpverleningsweekend
gehouden. Naast spelactiviteiten op de zaterdag is er dan op de zondag een
wedstrijd in het verlenen van eerste hulp bij een waterongeval. De afgelopen
jaren heeft de Rhenense Reddings Brigade aan dit weekend deelgenomen en
ook dit jaar willen we weer aanwezig zijn. Deelname aan deze activiteit staat
open voor leden in bezit van een diploma zwemmend redden (Junior redder of
zwemmend redder) en men mag op het weekend niet ouder zijn dan 14 jaar.
Leden die hieraan voldoen ontvangen binnenkort via de mail een persoonlijke
uitnodiging met meer informatie.

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
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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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