Rhenense

Rhenen, 17 oktober 2016
Herfstvakantie

Sinds de start van het seizoen 2016/2017 hebben we al weer menig nieuw lid
ingeschreven. Vandaar dat we het voor de duidelijkheid nodig vinden om
onder de aandacht te brengen hoe de brigade om gaat met de
schoolvakanties. Tot nu toe is het zo dat bij de brigade in alle vakanties met
uitzondering van de zomervakantie de lessen en trainingen doorgang vinden.
We zijn ons er van bewust dat met de vakanties niet alle leden aanwezig
zullen zijn, maar voor die leden die niet op vakantie zijn willen we graag de
lessen en trainingen door laten gaan. Wil het geval dat je dan een logé op
bezoek hebt. Schroom dan niet en breng die mee.
Dus voor dinsdag 18 oktober geldt dat het zwemmen doorgaat.

Nationale Sportweek
In de week van 17 t/m 23 september was de nationale sportweek. Ook in de
gemeente Rhenen werd op diverse plaatsen de gelegenheid geboden aan
inwoners om een sport uit te proberen. Op dinsdag 20 september was die
mogelijkheid er ook bij de Rhenense Reddings Brigade. Vooral in het eerste
uur zagen we hier een verdubbeling van het aantal kinderen. Door een circuit
hebben we deze kinderen en onze eigen leden kennis laten maken met de
brigade. Het was een mooie happening. In het tweede uur viel het animo voor
de brigade tegen. Blijkbaar houden de ouderen in Rhenen niet zoveel van
zwemmen, want ook de ouders die het eerste uur meegekomen waren
hadden de zwembroek thuisgelaten. De uitdaging voor de volgende keer om
ook die mensen in het water te laten kennismaken met zwemmend redden.
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Heldenloterij
Afgelopen week hebben we flyers uitgedeeld over de heldenloterij. Deze
loterij heeft tot doel om het werk van de reddingsbrigades Nederland
financieel te steunen.
De brigade is aangesloten aan deze landelijke bond en heeft er dus baat bij
dat het deze bond financieel goed gaat. Omdat subsidies steeds minder
beschikbaar komen, zoekt de bond naar alternatieve mogelijkheden om geld
binnen te krijgen. Deze loterij is er een van. Of je er aan deel neemt is een
keus die iedereen zelf maakt. Meer weten kijk op
www.hollandseheldenloterij.nl . Wacht echter niet te lang want de trekking is
op 20 oktober. Verkoop loten stopt op 19 oktober.
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Actie Optisport in de herfstvakantie.
De verhuurder van het zwembad heeft ons geïnformeerd over een extra
attractie in het zwembad gedurende de herfstvakantie. Namelijk:
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Voor de duidelijkheid nog de vermelding dat dit geen activiteit van de brigade
is en dat voor deelname de entree voor het zwembad verschuldigd is. Maar
omdat de stormbaan er wel heel leuk uit ziet willen we jullie deze informatie
niet onthouden.
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De brigade steunen
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

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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