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Bestuur
Algemene ledenvergadering (ALV)
Op 14 maart jl. heeft de ALV plaatsgevonden. Het verslag van deze vergadering wordt
opgenomen in het informatieboekje 2017-2018. Onderstaand een korte terugkoppeling.
Willem-Mathijs van der Aa is opnieuw voor 3 jaar gekozen tot voorzitter. Daarnaast is Jeroen
Aarts gekozen als bestuurslid. Marco van Dongen en Erna Steenbekkers zijn afgetreden. Wij
bedanken Marco en Erna voor hun inzet als bestuurslid.
De contributie voor het seizoen 2017-2018 is als volgt vastgesteld:
Jeugdleden t/m 15 jaar
€ 104,00
Volwassen
€ 109,50
Mike/Tonny regeling
€ 57,00
Wedstrijdzwemmen jeugd € 51,00
Wedstrijdzwemen senioren € 54,50
Voor het eerst in de geschiedenis vond er een huldiging plaats. In september dit jaar bestaat onze
vereniging 35 jaar en wij vonden het tijd worden om de leden die al 12,5 of 25 jaar lang lid zijn
van onze vereniging in het zonnetje te zetten doormiddel van een oorkonde en een speldje.
Zie voor foto’s: http://www.mooiboxtel.nl/nieuws/algemeen/37305/-foto-s-jan-huldigingreddingsbrigade25 jarig lidmaatschap:
Marion Groenendaal, Jo Nas, Jan de Vreede,
Tonny van Putten, Tonny van Dun, Mike van de Laak,
Harald van der Ven, Michaël Bongers, Marco Kemmeren,
Sietske Groenendaal, Sjanne van Leeuwen,
Mariëtte Douma, Marly Lavrijsen, Rianne Klomp,
Ine Hazenberg, Ilona van der Ven, Sabine van der Struijk,
Nel Cuijten, Thea van Bragt, Marijke Vorstenbosch,
Petra Beekmans, Mien van de Loo, Martjan de Bie,
Sjemaine van Leeuwen, Willem – Mathijs van der Aa,
Pieter van Luijtelaar, Mark van der Zijde, York van der Steen.
12,5 jarig lidmaatschap:
Piet van der Meijden, Joris van Heerebeek, Piet Smits, Katja van Nunen, Jan van Overbeek, Nancy
Brugmans, Evelien van der Heijden, Tanja de Bie, Inge van Esch, Rory Schellekens, Maura
Hagemans, Ria van den Braak, Michel Klomp, Rob van Heesch, Kelly Pennings, Kelly de Bresser,
Micheline Hagemans, Theo Hagemans, Willem Jansen, Iris de Visser, Tamara van Gils, Mario van
den Bogaard, Piet Lodewijkx, Bas denOuden, Krystle Denissen, Marjolein van Santvoort, Veska de

Vroom, Bram Vos, Toon Vos, Erica Vos, Tijmen Vos, Anne Keurentjes, Yvonne van Houtum, Henk
Schellekens, Harm van Gils, Laura deVisser, Cécile van Putten, Georgette Traa, Luc van den
Nieuwenhuizen, Hennie Pennings, Lisan Mulder, Nelly van Santvoort, Loes Vos, Esra Janssen.
Technische Commissie (TC)
(Proef)examens spetter brevetten en zwem abc
Op zaterdag 8 april 2017 zijn er proefexamens voor het zwem ABC. Op zaterdag 15 april 2017
zullen de spetter en zwem ABC examens worden afgenomen.
Voor de zwem ABC examens geldt dat je alleen kunt deelnemen aan het examen als je bij het
proefexamen aanwezig bent geweest. Voor de spetter kandidaten geldt dat je tijdens het examen
beoordeeld wordt. Er wordt dan bekeken of je wel of niet door gaat en/of een diploma krijgt.
Theorie Lifesaver
Wanneer je in mei op gaat voor een Lifesaver diploma hoort daar ook een theoretisch gedeelte
bij. Op 1 april om 14.15 uur en 5 april om 19.30 uur zijn er inloopuren waar je vragen kunt stellen.
Op 12 april om 19.30 uur en 6 mei om 14.15 uur zijn er 2 proefexamens. Deze proefexamens zijn
verplicht.
Lifeguard vacatures bij strand brigades
De strand brigades zijn voor de komende zomer periode op zoek naar nieuwe redders. Via deze
link vind je meer informatie: http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/wordredder
Geslaagden EHBO cursus
Met trots laten wij u weten dat:
Fenna Brusselers, Stef Brusselers, Daphne Brusselers, Mees Jaspers, Annika Letmaath, Tijn
Mestrom, Tim van der Velden, Stef Wagenaars en Maura Hagemans zijn geslaagd voor hun EHBO
diploma!
Allemaal van harte gefeliciteerd
Nederlands kampioenschap Lifesaving voor teams
Op zondag 26 maart heeft Reddingsbrigade Boxtel met succes deelgenomen aan de Nederlandse
Kampioenschappen in Zwolle. Een event waarbij alle ploegen van reddingsbrigades uit heel
Nederland strijden om de eer zich de snelste ploeg van Nederland te noemen. Middels zes
verschillende onderdelen, waarbij onder een hekje moet worden gezwommen, een pop (oftewel
drenkeling) moet worden vervoerd en er wordt gezwommen met diverse reddingsmiddelen,
strijden de ploegen tegen elkaar. Reddingsbrigade Boxtel heeft hieraan meegedaan met een
junioren, senioren en masters team.
Boxtel is Nederlands kampioen geworden in de categorie Heren Masters!

De overige teams behaalden de volgende resultaten:
Dames Junioren: 8e plaats
Dames Senioren: 7e plaats
Heren Senioren: 8e en 9e plaats (deelgenomen met 2 teams)
Wij feliciteren de zwemmers met hun behaalde resultaten!

JEC (Jeugd Evenementen Commissie)
Het seizoen is al weer bijna ten einde, maar wij hebben nog 2 super leuke activiteiten op het
programma staan. Op zondag 28 mei 2016 organiseren wij namelijk de seizoen afsluiting. Wat we
gaan doen blijft nog even een verrassing, maar wat we alvast zeggen: het gaat een leuke activiteit
worden.
Daarnaast zijn wij al weer volop bezig met de voorbereidingen van het kamp. Het kamp is dit jaar
op 1, 2 en 3 september 2017, zet deze data dus alvast in je agenda. Het kamp bestaat uit een
weekend van vrijdagavond t/m zondagmiddag, waarin we allerlei leuke, spannende en stoere
spelletjes voor jong én oud gaan spelen. Dit weekend wil je echt niet missen!
RV
Bij deze kunnen we bevestigen dat onze brigade dit jaar gaat ondersteunen bij twee
evenementen, te weten de nieuwe editie van de Triatlon op zaterdag 1 juli 2017 en het
Dommeltheater op 24 september. Voor deze dagen hebben we uiteraard weer veel vrijwilligers
nodig! Noteer de data alvast in je agenda! Meer informatie volgt!
Daarnaast organiseert Reddingsbrigade Uden, de bewaking op de BreakOut Run. Ook dit jaar
wordt het weer groter en daarom heeft Reddingsbrigade Uden ons gevraagd of wij eventueel
(net als de rest van de RVR brigades zou willen helpen met bewaken tijdens de BreakOut Run.
De BreakOut Run is op 27 en 28 mei.
Wie wil Reddingsbrigade Uden helpen bij deze gave en leerzame bewaking?? Je hebt hiervoor
minimaal lifesaver 2 (of junior lifeguard (Beach/Open Water/Pool) en een geldig EHBO diploma
nodig.
Mogelijkheden zijn:
zaterdag 27 mei van 9.00 tot 18.00 en 22.00 tot 2.00 en
zondag 28 mei van 9.00 tot 15.00 en 16.00 tot 18.00.
Mocht je willen helpen? Meldt je dan bij mij aan met vermelding
van diploma’s en welke tijden je graag wil helpen!
Belangrijk is wel dat er ook vervoer geregeld wordt naar Uden.
Wie of welke ouders kunnen rijden!
Aanmelden kan door te mailen naar rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl
Tot slot heeft in maart weer een RVR oefening plaatsgevonden. Deze leerzame en leuke oefening
ging o.a. over het verlenen van hulp bij een incident met gevaarlijke stoffen!
Agenda
Zaterdag

1 april

Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Zaterdag
Woensdag

8 april
12 april
15 april
22 april
26 april
29 april
3 mei
6 mei
13 mei
17 mei

Workshop EZO leergang zwemmend redden voor instructeurs
in opleiding
Proefexamen Zwem ABC
Proefexamen theorie Lifesaver 1, 2 en 3 (19.30 uur)
Examen Zwem ABC en Spetter diploma’s
Geen zwemmen
Geen zwemmen
Geen zwemmen
Geen zwemmen
Proefexamen theorie Lifesaver 1, 2 en 3 (14.15 uur)
Laatste zwemles van het seizoen op zaterdag
Laatste zwemles van het seizoen op woensdag

Woensdag
Zaterdag
Zondag
Vr t/m zo

24 mei
20 mei
28 mei
1, 2, 3 sept.

Examen afstand zwemmen en survival
Examen Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver
Seizoensafsluiting
Kamp jong

Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@gmail.com
Sabine van der Struijk: rbbvertrouwenspersoon.struijk@gmail.com
Extern vertrouwenspersoon:
NOC*NCF: telefonisch: 0900-202 55 90 (maandag t/m vrijdag 08.00-22.00, zaterdag 12.00-16.00)
of per mail: vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl of via website:
www.speakupfeedback.eu/weg/vertrouwenspuntsport (volledig anoniem)

