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Nieuwe leden seizoen 2017-2018
We zijn op 5 september met het nieuwe seizoen gestart. Gelijk de week
daarop was de sportweek waar we kinderen uit Rhenen en omgeving een
kijkje hebben gegeven in de brigade. Ook de weken daarna zijn er regelmatig
kinderen gekomen voor een proefles. Tot nu met het gevolg dat we Tom,
Omar, Job, Lucas, Ilse, Imar, Daan, Mik en Bram welkom heten bij de
brigade.

Dinsdag 5 en 26 december – geen zwemmen
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Onze instelling is dat we zwemmen vanaf september tot en met juni. Ook in
de vakanties zwemmen we door. Maar er zijn dagen dat we niet kunnen
zwemmen in die periode. Dit seizoen meer dan andere jaren. De eerste keer
hebben we gehad op 17 oktober. Toen was het bad gesloten omdat kozijnen
vervangen werden. In december hebben we 2 dinsdagen die uitvallen.
De eerste is komende dinsdag 5 december. Op deze pakjesavond is er geen
training van de brigade.
3 weken later op 26 december valt het zwemmen nog een keer uit vanwege
2e kerstdag.

Dinsdag 19 december – Oliebollen

Op de laatste zwemavond van het jaar sluiten we
bij de brigade af met oliebollen. Omdat op 2 e
kerstdag het zwembad gesloten is, is de laatste
zwemavond van 2017 op 19 december. Dus voor
de kerstkransjes uit zitten we al aan de
oliebollen. Maar ze zullen er niet minder om
smaken.
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In de kerstvakantie naar Madurodam?

De bond waar wij bij zijn aangesloten bestaat 100 jaar. Al een eeuw lang
leiden vrijwilligers door het hele land, mensen op tot redders (lifeguards) en
geven ze voorlichting over de gevaren op en rond het water. Veel van deze
lifeguards houden in de zomer toezicht op stranden, bij recreatiegebieden en
bij grote evenementen, zoals Sinterklaasintochten, Nieuwjaarsduiken,
festivals en sportevenementen. Daarnaast bemannen zij bij overstromingen
belangeloos de Nationale Reddingsvloot.
De bond is opgericht in 1917 toen vijf lokale reddingsbrigades uit ’s
Hertogenbosch, Amsterdam, Haarlem, Den Haag en Breda zich in De
Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen verenigde. In 1952
krijgt de bond het predicaat ‘Koninklijk’ en ging zij verder als de Koninklijke
Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen, ofwel: de KNBRD. Vanaf
2007 draagt de bond de naam Reddingsbrigade Nederland.
Anno 2017 is Reddingsbrigade
Nederland (KNBRD) uitgegroeid tot
een overkoepelend orgaan van 166
reddingsbrigades, 23.000 leden en
ruim 5000 actieve vrijwilligers. Samen
redden zij zo’n 300 levens per jaar.
Sinds kort is de bond ook te vinden in
Madurodam. Benieuwd? Hier een link
naar een kortingsbon

Nieuwjaarszwemmen 2 januari 2018

Het is niet nieuw meer dat na oudjaar nieuwjaar volgt. En dat is het moment
bij uitstek voor nieuwjaarswensen. Bij dit gebruik sluiten wij ons graag aan en
bieden daarvoor niet alleen onze leden gelegenheid. Op dinsdag 2 januari is
het zwembad van 18.30 tot 20.00 uur open voor onze leden. En dan samen
met pap, mam, broer(-s) en zus(-sen). Geen les maar anderhalf uur
vrijzwemmen. Een sportieve start van het nieuwe jaar en daarbij de
gelegenheid om iedereen de beste wensen te geven.

Vacature bestuur
De reddingsbrigade heeft net als elke vereniging een bestuur. Op dit moment
is Jasper Willemsen voorzitter en Geert van de Laak de penningmeester.
Jeannette Westerbeek heeft tot 2017 de functie van secretaris ingevuld.
Omdat haar dochter geen lid meer van de brigade is, ervaart Jeannette
minder binding met de brigade en heeft om die reden aangegeven te stoppen
met haar functie. Gevolg is dat we binnen het bestuur deze functie nu niet
ingevuld hebben en op zoek zijn naar:
Iemand die een bijdrage wil leveren aan het werk van de brigade. Het is niet
veel werk, maar wel belangrijk. We zoeken voor deze functie iemand van 18
jaar of ouder. Ben jezelf lid, of je zoon of dochter en wil je meer weten. Vraag
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het aan Jasper of Geert. Dat kan tijdens een trainingsavond of met een
mailtje aan info@rhenensereddingsbrigade.nl

Contributieaanpassing
In de algemene ledenvergadering is besloten dat jaarlijks de contributie wordt
verhoogd. Voor de komende jaren betreft het een jaarlijkse indexering gelijk
aan de prijsindex voor consumenten met een minimale indexering van 3 %.
Deze indexering is nodig om als vereniging over een gezond huishoudboekje
te blijven beschikken. Waarbij enige reserve gewenst is om het verloop in
leden op te kunnen vangen.
Van de penningmeester ontvangt u een mail met daarin de informatie wat dit
voor u betekent. Daarbij is rekening gehouden met de betalingen die al
hebben plaatsgevonden. Heeft u een betaalopdracht bij uw bank geplaatst
dan het verzoek om met deze wijziging te (laten) verwerken.

Contributie
Contributie vanaf 1 januari 2018
leeftijdscategorie

Per:Jaar

Tot 12 jaar

€ 108,00

12 t/m 15 jaar

€ 115,00

16 jaar en ouder

€ 131,00

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.
Contributie bij gespreide betaling
leeftijdscategorie
Per kwartaal

Per maand

Tot 12 jaar

€ 26,00

€ 8,67

12 t/m 15 jaar

€ 27,75

€ 9,25

16 jaar en ouder

€ 31,80

€ 10,60
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