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Nieuwsbrief - februari 2009 
 

Jaarvergadering Luctor et Emergo 

Woensdag, 8 april aanstaande houdt de reddingsbrigade haar jaarlijkse algemene 
ledenvergadering van 20.00 tot 21.30 uur in het zwembad De Vliegende Vaart. 

U bent van harte welkom om het afgelopen jaar mede te evalueren en het beleid van de 
reddingsbrigade voor het volgende jaar uit te stippelen. Voorts zal op de ledenvergadering een 
nieuw bestuur gekozen moeten worden. De functies van voorzitter, secretaris en 
penningmeester zijn vacant. We zijn dan ook dringend op zoek naar kandidaten, Zonder 
bestuur komt het voortbestaan van de brigade in gevaar! 

Brevetzwemmen: 

Het is weer zover!  
Op maandag 22 juni 09 is er weer brevet zwemmen, voor de groep die altijd in mei/ juni afzwemt.  
 
Vanaf maandag 20 april moeten alle leden, ook iedereen die nu geen examen doet, gekleed 
zwemmen.  
Dus alle leden zwemmen met kleren aan. Geen kleding mee, is niet zwemmen.  
De kleding eisen zijn als volgt: 
 
Voor de jongens:  - lange broek, bijv. een spijkerbroek (geen trainingsbroek of afgeknipte broek) 
                              -T-shirt of blouse. 
Voor de meisjes:  - jurk tot over de knie of lange broek (geen legging) 
                              -T-shirt of blouse. 
 
Bij het niet voldoen aan de kledingeisen tijdens het examen kun je niet afzwemmen. 
Inhalen van een brevet is mogelijk wanneer je dit zelf aangeeft bij de balie.  
Dit moet je wel doen voor of op 20 mei 09. 
 
De kosten voor het brevet zwemmen zijn: 

KNBRD brevet 1 t/m 6     € 7,00  
KNBRD diploma A en B  € 9,50  

Deze kosten s.v.p. vooraf afrekenen aan de balie. 
Voor de theorielessen heb je nodig: 
Handleidingboek (nodig vanaf brevet 6) kost € 12,75 
EHBO boekje (nodig voor diploma A en B) kost € 16,35 
Handleiding boek is te verkrijgen en af te rekenen aan de balie. 
 
De theorielessen voor het KNBRD diploma A en B beginnen eveneens op maandag, 20 april 
aanstaande om 19.00 in de vergaderzaal. 
Een persoonlijk bericht over de tijden en baan indeling op de examenavond volgt nog. 
 
 
 
 



 
Een nieuwe vakantieregeling 
 
De lessen gaan in de kleine vakanties gewoon door. Alleen in de zomervakantie houden ook de 
instructeurs vakantie. 
Wel zullen voortaan in de kleine vakanties de lessen samen worden gevoegd. Dat betekent, dat ook 
de groep van 20.00 tot 21.00 uur les heeft van 19.00 tot 20.00 uur. Dit is op 23 februari en 27 mei  
het geval. Dan is het zwemmen van 19.00 tot 20.00 uur. 
Op 13 april (Pasen)en 4 (dodenherdenking) en 31 mei (Pinksteren) is het bad gesloten en geen les. 
De laatste zwemdag voor de zomervakantie is 20 juli ! 
 
Contributie betaling 
 
Wil iedereen zijn lessen vooraf aan de maand, het kwartaal of halfjaar betalen? Dit scheelt de 
brigade veel administratieve rompslomp en kosten! 
Mocht er een nieuw bestuur komen, dan overweegt Luctor et Emergo om over te gaan op 
automatische incasso.  Zover is het echter nog niet. 
 
Spreekbeurten  
 
Nog geen idee voor je spreekbeurt? Vraag dan op de maandagavond aan José een informatiepakket, 
waarmee je een prima spreekbeurt kunt voorbereiden. Je klasgenoten komen te weten, wat de 
reddingsbrigade allemaal doet en wellicht leer je iedereen nog een handige greep om een drenkeling  
te redden. 
 
Gezocht! Enthousiaste bestuursleden 
 
Het bestuur van de reddingsbrigade heeft versterking nodig! Welke mama' s, papa' s en andere 
belangstellenden zouden een aantal taken op zich willen nemen, zoals de contacten met de bond en 
collega instellingen, werving leden, organisatie grote evenementen enz. 
Nieuwsgierig? Kom dan eens op de maandagavond met vrijwilligers van de reddingsbrigade  
praten en/of kom naar de ledenvergadering van 8 april! 
 
 
Veel zwemplezier en veel succes met het brevet zwemmen, 
de instructeurs, bestuur en vrijwilligers van de reddingsbrigade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


