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Bestuur
Algemene Leden Vergadering
Op dinsdag 14 maart houden we onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV). Wij nodigen alle
leden en/of ouders/verzorgers uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn. Tijdens deze ALV worden
de jaarverslagen van de verschillende commissies gepresenteerd.

Gelicentieerde examinator
Nationaal Platform Zwembaden [ NPZ heeft zijn richtlijnen gewijzigd met betrekking tot het uitgeven
van het diploma Zwem ABC. Dit houdt in dat onze vereniging voor 2018 moet voldoen aan een aantal
criteria. Een van de criteria is zorgen voor een gelicentieerde examinator.
Sinds vorige week zijn wij een aantal gelicentieerde examinatoren rijker. Iris de Visser, Katja van
Nunen, Nancy Brugmans,Tanja de Bie en Sjemaine van Zeeland zijn geslaagd voor het examen. Zij zijn
nu bevoegd om examens voor de licentie Zwem ABC af te nemen. Wij feliciteren de dames met de
behaalde licentie.

Examen Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver
Hou zaterdagmiddag 20 mei vrij in je agenda. Deze dag worden de examens afgenomen.

Technische Commissie (TC)
Wijziging kledingeisen zwemmend redder 1, 2, 3 en 4 en lifesaver 1, 2 en 3
Onlangs zijn de nieuwe kledingeisen verstuurd. De belangrijkste wijziging is dat vanaf heden niet
meer met regenjas en schoenen wordt gezwommen bij de diploma’s zwemmend redden en lifesaver.
Voor de diploma’s zwem C en junior redder wordt nog wel met regenjas en schoenen gezwommen.

Proefexamens zwemmend redden
Ter voorbereiding op het examen in mei zullen op zaterdag 11 en woensdag 15 februari de jaarlijkse
proefexamens plaats vinden. Tijdens deze les wordt bekeken hoe ver de kandidaten zijn en aan welke
punten nog aandacht besteed dient te worden. Deze examens zijn niet bepalend of je wel of niet in
mei op examen kan. Maar om te bekijken wat de aandachtspunten zijn is het wel belangrijk dat je
aanwezig bent.

Uitslagen wedstrijd
In januari hebben de wedstrijdteams deelgenomen aan verschillende wedstrijden. De senioren teams
hebben in Weert en in Eindhoven gezwommen. De junioren hebben in Eindhoven gezwommen. Er
zijn door alle teams prima resultaten behaald!

Wij feliciteren!
Op 28 januari zijn de volgende kinderen geslaagd voor een diploma:
Spetter ready:
Fien Bleumink en Madelon van Haaren.
Spetter 1:
Bart Timmermans, Casey-joe Theuns, Lars Melis, Lenn van Uden, Pleun van der Steen en Pip Bok.
Spetter 2:
Damien Beekmans, Lars de Jong, Puck Korpadi, Sacha Bissels, Siemen Bevers, Tess van Meersbergen
en Thijs Timmermans.
Spetter 3:
Alina Beck, Bo van Diessen, Demien Matitawaer, Jip van de Braak en Romy van der Staak.
Diploma A:
Emma van de Braak, Kas Bevers en Tim van Helvoort.
Fenne Habraken, Lunna Pennings, Mare Sambeek, Matthijs Lommen, Melvin Erkemeij.

JEC (Jeugd Evenementen Commissie)
Na het spetterende begin van 2017 staat de volgende activiteit alweer klaar. De carnavalsdisco. Deze
is op 17 februari 2017 van 19.00 tot 21.00. Dit word een hele gezellige avond met lekkere dingen, de
mogelijkheid om geschminkt te worden en er vallen prijzen te winnen.
Wij hopen dat jullie met z’n alle gezellig komen, wij hebben er al heel veel zin in! Belangrijk om
misschien te weten: om deel te nemen aan deze activiteit is het natuurlijk belangrijk dat je je leukste
en gekste carnavalsoutfit aan doet en € 2.50 mee neemt. Voor deze €2.50 krijg je voldoende lekkers
te drinken en te snoepen.

Agenda
Dag
Zaterdag
Vrijdag
Zaterdag
Woensdag
Zaterdag
Dinsdag
Zaterdag
Zaterdag

Datum
4 februari
17 februari
25 februari
1 maart
11 maart
14 maart
18 maart
20 mei

Activiteit
EHBO Herhalingsles
Carnavalsbal
Geen zwemmen
Geen zwemmen
EHBO Herhalingsles
Algemene Leden Vergadering
EHBO Herhalingsles
Examen Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver

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)

