Rhenense

Rhenen, 30 mei 2016
Examen 24 mei 2016
Afgelopen dinsdag hebben we de examens gehad voor de diverse
diploma’s. Voor iedereen die geslaagd is en dat waren:

Junior Redder 1:
Junior Redder 3:
Zwemmend Redder 1:
Zwemmend Redder 4:
Life Saver 1:

Anke, Marten en Mark.
Karel, Mirka, Jan en Gerriëtte.
Kirsten, Enrique, Eric en Joyce.
Anneke, Zoë, Carmel en Floris Jan.
Ingrid, Tjeerd en Joris.

Wilden we nog even zeggen:
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Bestuurswisseling
Op dinsdag 29 maart is de ledenvergadering van de brigade gehouden.
Naast de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester stond
er ook een bestuursverkiezing op de agenda. Na in 1998 de
voorzittershamer overgenomen te hebben van Leo Schoonhoven heeft
Anton Mauritz de hamer overgegeven aan een opvolger.
De hand die vanaf de nu de voorzitters- hamer zwaait is Jasper
Willemsen. Bij het afscheid zijn woorden van dank uitgesproken aan
het adres van Anton en is Jasper succes toegewenst.
Het bestuur bestaat nu uit:
Jasper Willemsen – voorzitter
Jeannette Westerbeek – secretaris
Geert van de Laak - penningmeester

Familiezwemmen 28 juni 2016

Sponsor:

We zijn al weer aangekomen bij de laatste maand van het seizoen.
Nog een paar weken en dan begint de zomerstop. In de maanden juli
en augustus is er geen zwemmen van de brigade. Voor het zover is
zwemmen we nog een paar weken. Uiteindelijk hebben we op 28 juni
de laatste dinsdag van het seizoen met het Familiezwemmen. Op deze
dinsdag is iedereen (leden, ouders en overige familieleden) welkom om
van 18.30 uur tot en met 20.00 uur te zwemmen.
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Op 28 april is Corine bevallen van een zoon: Aart. Daarmee hebben Aniek en
Danni er een broertje bij. Vanaf deze plek Aart en Corine gefeliciteerd.

De brigade steunen
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Zoals u op deze nieuwsbrief kunt zien wordt de brigade financieel gesteund.
Iets wat in deze tijd heel prettig is. Als brigade zijn we elk jaar een behoorlijk
bedrag kwijt aan zwembadhuur. Met de bijdrage die we van onze sponspor
ontvangen lukt het ons om de contributie schappelijk te houden. Streeft u,
net als deze sponsor, ernaar om zoveel mogelijk mensen kennis te laten
maken met het zwemmend redden?!. Neem dan contact met ons op:
info@rhenensereddingsbrigade.nl
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Contributie
Contributie vanaf 1 januari 2016
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 101,40

€ 25,35

€ 8,45

12 t/m 15 jaar

€ 108,00

€ 27,00

€ 9,00

16 jaar en ouder

€ 123,60

€ 30,90

€ 10,30

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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