Rhenense

Rhenen, 1 september 2013
Start nieuwe seizoen 2013 – 2014

HIJ IS VOORBIJ, de
zomervakantie. Komende
week mag iedereen weer
naar school. Hopelijk heeft
iedereen een mooie
vakantie hebben gehad.
Aan het weer kan het niet
hebben gelegen, want dat
is de hele vakantie zomers
geweest. De start van het
nieuwe schooljaar valt dit
jaar samen met de start
van het seizoen 2013-2014
van de brigade. Komende
dinsdag 3 september
beginnen we weer.

Hoe laat?
We hebben nog steeds de uren van 18.00 tot 20.00 uur. Die tijden zijn niet
gewijzigd. En voor de meeste is ook niet het uur gewijzigd waarin je training
had. Wel voor een aantal. Voor de zekerheid hieronder per uur de leden die
dat uur zwemmen:

Contact: Teldersweg 62, 3911 PZ Rhenen
Telefoon:
0317 61 23 07
Rekeningnummer:
2206551
KvK verenigingsnummer:
478603
E-mail: info@rhenensereddingsbrigade.nl
Website: www.rhenensereddingsbrigade.nl
Opgericht:
27 november 1969
Aangesloten bij:
Reddingsbrigades Nederland

Dinsdag van 18.00 tot 19.00 uur:
Denise; Enrique; Max; Britt; Rik; Lukas; Florin; Steven; Jeanne; Melian;
Anneke en Caillen.
Dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur:
Joris; Tjeerd; Ingrid; Esther; Sven; Frank; Robert Jan; Karin; Lisette; Peter;
Ans; Trien; Marry; Marga; Marijke; Anton; Eefje; Marja en Maartje.
Twijfel je, doe dan een mailtje naar info@rhenensereddingsbrigade.nl

Ruimte voor nieuwe leden:

Aan het einde van het afgelopen seizoen zijn een aantal leden gestopt bij de
brigade. Daarnaast hebben we besloten om de “ouderen” van het eerste uur
vanaf dit seizoen bij de ”groten” in het tweede uur mee te laten zwemmen.
Dit heeft tot gevolg dat er vooral in het eerste uur ruimte is voor nieuwe
leden. Voor iedereen geldt dat je bij de brigade 3 gratis lessen hebt voordat
het lidmaatschap (en de contributie) start. Feitelijk kan je daar elke dinsdag
Iedere zwemmer - zwemmend redder

Nieuwsbrief Rhenense Reddingsbrigade

pagina 2

mee beginnen. Dit jaar maken we het, in ieder geval, op twee dinsdagen nog
iets makkelijker.

Dinsdag 24 september Vriend(-inn)en zwemmen

Op deze dinsdag mag iedereen één of meerdere vrienden of vriendinnen
meebrengen. Deze dinsdag laten we tijdens de les zien wat zwemmen bij de
brigade inhoudt. Kunnen ze het een keer beleven en wie weet ga je daarna
nog vaker met je vrien(-in) zwemmen. Dus vraag voor deze dag een
vriendinnetje van school of je buurjongen mee.

Dinsdag 22 oktober Ouder-/vriend(-inn)en zwemmen
Ook deze dinsdag zijn vriendinnen en vrienden welkom, maar van oudsher is
deze dinsdag in de vakantie de dinsdag dat ouders mee mogen zwemmen.
Dat willen we ze niet onthouden. Dus naast het vriend(-inn)en zwemmen deze
dinsdag ook de ouders mee. De gelegenheid voor pa en/of ma om te
ondervinden wat we de kinderen elke week weer laten doen.

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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