Extra Nieuwsbrief Januari
Seizoen 8, nummer 6
pr@reddingsbrigadeboxtel
Kledingeisen voor junior redder, zwemmend redden en life saver kandidaten
Reddingsbrigade Nederland heeft de kledingeisen gewijzigd. Per ongeluk zijn in de vorige nieuwsbrief
(seizoen 8, nummer 5) de “oude” kledingeisen opgenomen. Hierbij de kledingeisen waaraan onze
leden moeten voldoen die aan het einde van het seizoen op examen gaan voor junior redder,
zwemmend redder of life saver.
Vanaf woensdag 11 januari en respectievelijk zaterdag 14 januari gaan we weer met overkleding
zwemmen tijdens de lessen.

Junior redder
-

Badkleding
T-shirt, blouse of hemd met mouwen
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een
soort nylon)
Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn
niet toegestaan).
Wordt jou type schoenzool tussen twee wijsvingers zonder moeite samengevouwen. Wordt
deze vraag met ja beantwoord dan zijn de zolen niet stevig en zal de schoen worden
afgekeurd.
Goed: Plastic Sandaal/waterschoen Sportschoen
Fout:
Ballet schoenen, Turn schoenen, Surf schoen

Zwemmend redder
-

Badkleding
T-shirt, blouse of hemd met mouwen
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)

Life saver
-

Badkleding
T-shirt, blouse of hemd met mouwen
Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)

Algemeen
Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met
lange mouwen dragen. De jurk/ rok moet tot over de knie reiken.
De kledingstukken / schoenen behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het
water niet verloren kunnen worden. De kleding / schoenen dienen schoon en in goede staat te zijn.

Agenda
Dag

Datum

Activiteit

Woensdag 4 januari

Geen zwemmen

Zaterdag

Spelinstuif

7 januari

Nieuwjaarsborrel voor kaderleden
Zaterdag

14 januari

Nieuwjaarswedstrijd Weert

Woensdag 18 januari

Workshop instructeurs en stagiaires

Zaterdag

21 januari

Proefexamen Zwem ABC

Zondag

22 januari

Internationale ontmoeting Eindhoven

Zaterdag

28 januari

Examen Zwem ABC en Spetter diploma’s

Zaterdag

4 februari

EHBO Herhalingsles

Vrijdag

17 februari

Carnavalsbal

Zaterdag

25 februari

Woensdag 1 maart

Geen zwemmen
Geen zwemmen

Vertrouwenspersoon
Reddingsbrigade Boxtel heeft twee leden bereid gevonden om de taak van intern
vertrouwenspersoon op zich te nemen. Dit zijn Rianne Klomp en Sabine van der Struijk.
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Sabine van der Struijk: rbbvertrouwenspersoon.struijk@gmail.com
Voor een extern vertrouwenspersoon kan je contact opnemen met NOC*NCF.
Telefoon: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00-22.00, zaterdag 12.00-16.00)
vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl
www.speakupfeedback.eu/weg/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

