Rhenense

Rhenen, 6 oktober 2014
HERINNERING

Morgen 7 oktober is het de eerste dinsdag van oktober. Dat betekent dat het
deze dinsdag Vriend(-innen)zwemmen is. Heb je nog een vriend of
vriendin. Buurmeisje of buurjongen mag ook. Of als je wil liever een neefje of
nichtje. Het kan deze dinsdag allemaal. Neem ze mee en laat ze een keer
meezwemmen bij de brigade. Willen ze daarna nog meer dan mogen ze terug
komen. Vinden ze een keer genoeg. Ook prima.
Dus heb je nog niemand gevraagd voor morgen. Je hebt nog een paar uur.
Zet alvast de volgende datums op de kalender:

4 november - 2 december - 24 februari

21 oktober ouderzwemmen
Alvast opnieuw onder de aandacht. Binnenkort is het herfstvakantie. De
lessen bij de brigade gaan in de vakantie gewoon door. Dus wie niet op
vakantie is is welkom. En in dit geval mogen de pa en/of ma mee komen om
te zwemmen. Kunnen ze aan het eigen lijf ondervinden wat het is om
zwemmend redder te zijn.

De Cursisten-badenkaart

Contact: Teldersweg 62, 3911 PZ Rhenen
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0317 61 23 07
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478603
E-mail: info@rhenensereddingsbrigade.nl
Website: www.rhenensereddingsbrigade.nl
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27 november 1969
Aangesloten bij:
Reddingsbrigades Nederland

Na invoering van de kaart zien we nog meer mogelijkheden dan in eerste
instantie aangegeven. De badenkaart biedt namelijk ook mogelijkheden voor
ouders van onze leden. Wat dacht u er van? Brengt u uw zoon of dochter
wekelijks naar het zwembad. En wacht u vervolgens tot u weer terug kunt
rijden. Bedenk dat u in datzelfde uur ook aan uw eigen conditie kunt werken.
Wordt cursist van de brigade en ontvang tegen betaling van € 30,50 een 10
badenkaart. In plaats van wachten tot de les voorbij is, kunt u dan zelf gaan
zwemmen. Deze mogelijkheid is in beide uren aanwezig.
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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
rekeningnummer: 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 vanaf 1 april 2014
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 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

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.

Iedere zwemmer - zwemmend redder

