Rhenense

Rhenen, 2 september 2018
Dinsdag 4 september – start van het seizoen 2018-2019
Deze dinsdag begint het nieuwe seizoen. Net als voor de zomerstop zwemmen
we in 2 verschillende uren. Tot 12 jaar in de periode van 18.30 tot 19.15 uur.
En van 19.15 uur tot 20.00 uur de leden van 12 jaar en ouder. In de mail
waarmee je deze nieuwsbrief hebt ontvangen, is vermeld hoe laat we je
verwachten.

Kalender seizoen 2018-2019
Aan het begin van elk seizoen stellen we een kalender op. We plannen dan de
verschillende activiteiten, waarbij we zoveel als mogelijk rekening willen
houden met andere zaken, die voor ons leden van belang zijn. De planning
voor nu ziet er als volgt uit:
18 en 25 september
25 december
1 januari 2019
8 januari 2019
4 juni 2019
25 juni 2019

Nationale sportweek, open lessen bij de brigade.
1e kerstdag, geen zwemmen
Nieuwjaarsdag, geen zwemmen
Nieuwjaarszwemmen
Examens
Familiezwemmen

In de loop van het seizoen zullen er nog andere activiteiten plaats vinden.
Mocht u nu al weet hebben van dinsdagen die samen vallen met andere
activiteiten, zoals vakanties en dergelijke dan horen wij dat graag. Voor zover
mogelijk zullen we daar dan rekening mee houden.
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Dinsdag 18 en 25 september – Nationale sportweek
Voor de 15e keer wordt de Nationale sportweek gehouden en deze duurt
daarom dit jaar 2 weken. We hebben besloten om in die weken open lessen te
geven. In beide uren zijn mensen welkom om een les van de brigade mee te
maken. Zij doen dan mee met de les die we voor onze leden voor die dag op
het programma hebben staan.
Dus geef het door: Dinsdag 18 en 25 september:
18.30 uur tot 19.15 uur: jongeren tot 12 jaar
19.15 uur tot 20.00 uur: iedereen van 12 jaar en ouder.
Ook voor recreanten is de brigade interessant. In de tweede periode houden
we ruimte vrij voor onze senioren die aan hun conditie willen werken.
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Contributie

Contributie vanaf 1 januari 2018
Per:

Jaar

Kwartaal

Maand

Tot 12 jaar

€ 108,00

€ 27,00

€ 9,00

12 t/m 15 jaar

€ 115,00

€ 28,75

€ 9,60

16 jaar en ouder

€ 131,00

€ 32,75

€ 10,95

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.

Afmelden
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren. Formulieren
hiervoor zijn te verkrijgen op de trainingsavond. Op verzoek wordt een
formulier per mail verstuurd. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u of een kind van u als lid ingeschreven
staan bij brigade. Met de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de
activiteiten en de agenda van de brigade. Wenst u geen nieuwsbrief meer te
ontvangen dan kunt u dit melden aan info@rhenensereddingsbrigade.nl
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