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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.
Tevens worden alle leden die 12,5 jaar of 25 jaar lid zijn van onze vereniging in het zonnetje gezet.
Wijziging kleedruimtes op zaterdag
Het verzoek is om op zaterdag om 14.15 uur gebruik te maken van kleedruimte 1 (voor de heren) en
kleedruimte 3 (voor de dames).
Technische Commissie (TC)
Proefexamens zwemmend redden
In februari hebben de jaarlijkse proefexamen plaats gevonden. Deze zijn goed verlopen. De komende
lessen zullen nog de puntjes op de I gezet worden zodat de kandidaten goed voorbereid op examen
gaan in mei.
Wedstrijden
Eind maart zullen verschillende wedstrijdteams deel nemen aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Wij wensen de teams heel veel succes bij deze wedstrijd!
JEC (Jeugd Evenementen Commissie)
Wij en een hele hoop kids zijn goed in de carnavalstemming gekomen door de jaarlijkse
carnavalsdsico. De carnavalsdisco was ook dit jaar weer een heel groot succes, er werd volop gefeest.
De kinderen hebben zich tot de leukste en mooiste dingen geschminkt, hebben zich van hun beste
kant laten zien bij de spelletjes. Ook dit jaar waren de kinderen weer op hun best verkleed. Bedankt
dat jullie gekomen zijn, wij vonden het heel leuk en hopen dat jullie genoten hebben. Wij zien jullie
graag terug bij de volgende activiteit!
RVR
Inmiddels zijn we weer hard op weg met de lessen voor de lifeguard opleiding! De oefeningen
worden steeds intensiever en de kandidaten steeds professioneler! Mocht je interesse hebben om
eens een keer mee te kijken en/of te doen? Kom gerust kijken op woensdag avond van 19.30 tot
20.30. Graag vooraf aanmelden via: rvr@reddingsbrigadeboxtel.nl

Agenda
Dag

Datum

Activiteit

Zaterdag

11 maart

EHBO Herhalingsles

Dinsdag

14 maart

Algemene Leden Vergadering

Zaterdag

18 maart

EHBO Herhalingsles

Dinsdag

21 maart

Workshop voor instructeurs (in opleiding) en stagiaires RBB

Za en Zo

25 -26 maar

NK Lifesaving in Zwolle

Zaterdag

1 april

Workshop EZO leergang zwemmend redden voor instructeurs in
opleiding

Zaterdag

8 april

Proefexamen Zwem ABC

Woensdag 12 april

Proefexamen theorie Lifesaver 1, 2 en 3 (19.30 uur)

Zaterdag

15 april

Examen Zwem ABC en Spetter diploma’s

Zaterdag

22 april

Geen zwemmen

Woensdag 26 april

Geen zwemmen

Zaterdag

Geen zwemmen

29 april

Woensdag 3 mei

Geen zwemmen

Zaterdag

6 mei

Proefexamen theorie Lifesaver 1, 2 en 3 (14.15 uur)

Zaterdag

13 mei

Laatste zwemles van het seizoen op zaterdag

Woensdag 17 mei

Laatste zwemles van het seizoen op woensdag

Woensdag 24 mei

Examen afstand zwemmen en survival

Zaterdag

Examen Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver

20 mei

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)

