Rhenense

Rhenen, 18 oktober 2013
Herfstvakantie

Gerard Cox zong ooit:”het is weer voorbij die mooie zomer.” Dat is
zondermeer van toepassing op de zomer van 2013. Dat de zomer voorbij is
hebben we de afgelopen weken kunnen merken. Met regelmaat valt er regen
en steeds meer blad op de grond in plaats van in de bomen.
Maar herfst is meer dan blad op de grond. Herfst is namelijk ook
herfstvakantie. Komende week hebben de meesten vrij van school en een
aantal zullen er ook een paar dagen op uit gaan. Voor degene die niet weg
gaan, de lessen gaan bij de brigade in de herfstvakantie door. En voor de
leden die er zijn:

Ouder-/vriendenzwemmen dinsdag 22 oktober
We houden bij de brigade geen 10 minuten gesprekken om de voortgang van
uw zoon of dochter te bespreken. Maar we hebben wel een ouderavond.
Komende dinsdag is het zover. Dan mogen papa’s en
mama’s mee komen. Niet zozeer om de prestaties van
zoon of dochter te aanschouwen, maar om zelf mee te
zwemmen en te ervaren wat het is waar we ons mee bezig
houden. En ja er blijft genoeg tijd over voor het
vrijzwemmen.
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Dit jaar deze dinsdag niet
alleen voor de ouders, maar
ook voor de vriendjes en/of
vriendinnetjes. En dat mag ook
best een neefje of nichtje zijn.
Als brigade hebben we dit jaar
te maken met meer afmeldingen dan aanmeldingen. Het zou niet verkeerd
zijn als daar verandering in kwam. Dus breng allemaal een vriend of vriendin
mee. Misschien smaakt het bij hun naar meer.

Geïnteresseerd?

Voor iedereen die nieuw is bij de brigade geldt nog steeds dat ze 3 lessen
mee kunnen zwemmen voordat de keuze voor het lidmaatschap gemaakt
moet worden. Dat meezwemmen kan bijna altijd. Meezwemmen in een
vakantie geeft natuurlijk wel meer kans op vrijzwemmen.
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Algemene informatie van de penningmeester
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.
Contributieoverzicht vanaf 1 januari 2009
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 93,00

€ 23,25

€ 7,75

12 t/m 15 jaar

€ 99,00

€ 24,75

€ 8,25

16 jaar en ouder

€ 114,00

€ 28,50

€ 9,50

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
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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