Nieuwsbrief
Kenmerk:
Datum:

Seizoen 10, nummer 6
02-04-2019

Bestuur
Algemene ledenvergadering 12-03-2019
Op dinsdag 12 maart heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Het bestuur bedankt alle
aanwezige leden voor hun aanwezigheid en inbreng.
Het bestuur heeft uitleg en verantwoording gegeven over het gekozen beleid van het jaar 2018. Ook is
er vooruit gekeken naar 2019. Er is onder andere gesproken over de begroting en het vijfjarige
beleidsplan. Vanuit het beleidsplan is een aantal werkgroepen geformeerd. Over de inhoud van deze
werkgroepen zullen we in een volgende nieuwsbrief nadere informatie geven.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering is de contributie voor het seizoen 2019-2020. Deze ziet er als
volgt uit:
De contributie voor seizoen 2019-2020:
Jeugdleden (tm 15 jaar)
€110,50,Volwassenen
€117,50
Mike-Tonny (Ondersteunend lid)
€60,50
Wedstrijdzwemmen jeugd
€54,50
Wedstrijdzwemmen senioren
€58,00
De leden die 12,5 en 25 jaar lid zijn van de vereniging
werden in het zonnetje gezet.
12,5 jarig jubileum; Rian van Pinxten, Sanne Versteeg,
Anton Groenendaal en Ward van Gils
25 jarig jubileum; Tanja de Bie – Habraken,
Inge van Esch – Joren, Rory Schellekens, Maura Hagemans
en Ria van den Braak - van Hal
Examendatum zwemmend redden
De examens voor de diploma’s van het zwemmend redden zullen dit jaar gehouden worden op zaterdag
25 mei 2019. Over precieze tijdstip en indeling zult u nader geïnformeerd worden.

Technische Commissie
Proefexamens zwemmend redden
In januari zijn de proefexamens geweest. Alle resultaten zijn bekeken en in een workshop voor het
instructiekader verwerkt. Tevens heeft de instructeur een terugkoppeling gehad. Met deze input gaan
ze aan de slag om de kandidaten zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen in mei.

Theorielessen en proefexamens
Dit jaar hebben we voor een iets andere aanpak voor het leren van de theorie voor de lifesavers
gekozen. We gaan 3 x een theorieles geven. En wel op 28 maart, 4 april en 8 april. De lessen zijn van
19.30 uur tot 21.00 uur in het Rode Kruis gebouw. Buiten de lessen om is het zeer belangrijk dat de
leden zelf zorgen dat ze de stof beheersen.
Veder zijn er twee proefexamens, op 13 april en 8 mei. 13 april om 14.15 uur voor de Life Saver 2 en 3
kandidaten en om 16.15 uur voor de Life Saver 1 kandidaten. Op 8 mei is voor alle life saver kandidaten
het tijdstip 19.30 uur. Locatie voor beide data: Het Dommelbad.
Tijdens de proefexamens wordt er beoordeeld of de lifesavers de stof goed genoeg beheersen om op
examen te gaan.
(Proef)examens zwem ABC en spetter
Tijdens het examen van 16 februari 2019 hebben veel kandidaten hun spetter of zwem ABC diploma in
ontvangst mogen nemen. Wij feliciteren iedereen met het behaalde diploma! Op naar de volgende
examen ronde.
Op zaterdag 11 mei 2019 zijn er proefexamens voor het zwem ABC. Op zaterdag 18 mei 2019 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 proef
examen aanwezig bent geweest. Voor 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.
EHBO
Ook dit jaar is er weer een nieuwe cursus EHBO gestart en zijn er weer 10 leden geslaagd voor hun EHBO
diploma!
Wij feliciteren: Florian, Jasper, Nienke, Anouk, Ive Marnick, Inez, Guus, Krijn en Charlotte van harte met
hun diploma.

Jeugd en Evenementen Commissie
Om de carnaval af te trappen organiseerde de JEC eind februari opnieuw de welbekende
Reddingsbrigade Boxtel Carnavalsdisco! We hebben met ongeveer 40 jeugdleden een hele gezellige
avond gehad met de leukste carnavals hits van DJ Willem-Mathijs!

Ondertussen komt het seizoen alweer langzaam ten einde en daarom zijn wij op de achtergrond alvast
bezig met de voorbereidingen van de seizoensafsluiter op 26 mei en natuurlijk op het kamp in augustus!

Agenda
dinsdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
zaterdag
woensdag
zaterdag
zaterdag
zondag

9 april
13 april
20 april
24 april
27 april
1 mei
4 mei
8 mei
11 mei
18 mei
22 mei
25 mei
25 mei
26 mei

Workshop voor kader (Rode Kruis gebouw)
Proefexamen theorie lifesaver (Dommelbad)
Geen zwemlessen i.v.m. meivakantie
Geen zwemlessen i.v.m. meivakantie
Geen zwemlessen i.v.m. meivakantie
Geen zwemlessen i.v.m. meivakantie
Interactieve kijkles elementair
Proefexamen theorie lifesaver (Dommelbad)
Proefexamen zwem ABC
Examens spetter en zwem ABC
Examens afstand en survival
Examens zwemmend redden
BBQ voor kader
seizoensafsluiter JEC

Vertrouwenspersoon
Interne vertrouwenspersoon:
Rianne Klomp: rbbvertrouwenspersoon.klompven@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)

