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Terneuzen 31 juli 2011

Beste ouders en verzorgers,
Zoals in de nieuwsbrief van juli 2011 aangegeven informeren wij u vanuit het bestuur over een aantal zaken
die behandeld zijn tijdens de algemene ledenvergadering. Het betreft:
1. Contributie + machtigingsformulier
2. Inschrijfformulier
3. Nieuwe diploma lijn
Contributie
80% van de inkomsten gaan naar de huur van het zwembad en het lidmaatschap van de reddingsbrigade
Nederland. De Gemeente Terneuzen heeft aangegeven dat de huur van het zwembad met 13% wordt
verhoogd. Ook de bond heeft de bijdrage met € 0,25 per persoon verhoogd. Omgerekend betekend dit dat de
kosten met € 1,00 per lid per maand worden verhoogd. Tijdens de algemene ledenvergadering is deze
contributieverhoging voorgelegd en deze is unaniem aangenomen.
Contributie per 1 jan. 2012:
• Junior lid: € 21,00 per kwartaal (€ 7,00 per maand)
• Senior lid: € 22,50 per kwartaal (€ 7,50 per maand)
• Trimmers: € 22,50 per kwartaal (€ 7,50 per maand)
De huidige manier van contributie innen geeft een grote belasting op onze vrijwilligers. Daarom zijn een aantal
nieuwe betalingsvormen besproken. Er is gekozen voor een betaling per kwartaal met de mogelijkheid tot
automatische incasso. Tijdens de volgende jaarvergadering wordt er gesproken over een korting voor mensen
die per jaar betalen.
Machtigingsformulier
Om goedkeuring te verkrijgen voor automatisch afschrijven van de contributie wordt gebruikt gemaakt van een
machtigingsformulier. Deze is bijgevoegd in de envelop. We willen u vriendelijk vragen het gedeelte met
betrekking tot automatische incasso in te vullen en terug te sturen of mee te geven met uw kind. Het
afmeldingsformulier kunt u vinden op onze website of opvragen bij het secretariaat.
Inschrijfformulier
Tijdens de algemene ledenvergadering is ook een aantal andere zaken besproken. Aan de hand daarvan zijn er
aanpassingen gedaan op het inschrijfformulier. Eén punt vergt toelichting: op het formulier kan men nu
aangeven of het wel/niet wenselijk is wanneer een kind zichtbaar is op foto’s van de reddingsbrigade. De foto’s
worden gebruikt voor o.a. de website en/of onze folder. Nieuwe leden kunnen dit nu direct aangeven.
Wanneer u bezwaar heeft tegen het publiceren van foto’s met uw kind erop dan kunt u dit alsnog aangeven
door een e-mail te sturen naar info@red-luctor-et-emergo.nl
Nieuwe diploma lijn
We zijn aangesloten bij reddingsbrigade Nederland. Op deze manier kunnen we onze leden de diploma’s
(brevetten) aanbieden van de reddingsbrigade. Reddingsbrigade Nederland ontvangt subsidie van de overheid
en NOC*NSF. Genoemden hebben aangegeven dat Reddingsbrigade Nederland de diploma lijn moet aanpassen
om aan te sluiten bij andere verenigingen zoals de brandweer, wedstrijd zwemmen, etc. Deze aanpassing aan
de diploma’s sluit goed aan bij de berichten die reddingsbrigades ontvangen dat het huidige zwemmen na
verloop van tijd ‘saai’ werd.
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De nieuwe diploma lijn is opgebouwd uit 3 blokken:
1. Junior redder (+/- 6 – 10 jaar)
2. Zwemmend redden lijn (+/- 10 – 14 jaar)
3. Life saver lijn (+/- 14 – 18 jaar)
Junior redder lijn (4 dilpoma’s)
Hier wordt middels een speelse lesvorm gewerkt aan de watergewenning van de leerling. Er wordt meer
ingegaan op het zelf redden en het uitvoeren van een droge redding (op de kant van het zwembad). In het
water springen, drijven, verschillende zwemslagen en onder water zwemmen zijn lesonderwerpen die worden
behandeld.
Zwemmend redden lijn (4 dilpoma’s)
In deze diploma lijn wordt de overstap gemaakt naar het uitvoeren van een natte redding. Hierin worden de
bevrijdingsgrepen (hoe kom je uit een greep van een drenkeling) en vervoersgrepen (hoe breng je iemand naar
de kant) behandeld.
Life saver lijn (3 diploma’s)
In deze lijn zit de aansluiting naar de internationale life saving sport. Leerlingen krijgen theorie en EHBO. Er
wordt verwacht dat ze een zelfstandige redding kunnen uitvoeren. Na deze lijn kunnen de leerlingen ingezet
worden bij bewakingsactiviteiten.
Met betrekking tot de zwemvaardigheid wordt in de nieuwe lijn aangesloten op het elementaire niveau van
NPZ|NRZ ABC. De nieuwe lijn heeft meer diploma’s dan de oude lijn. Er wordt vastgehouden aan 40 lesuren per
diploma, wat inhoud dat er 1 keer per jaar afgezwommen wordt. De overgang van de diploma lijn is niet
vastgelegd. Het is dus niet zo dat wanneer uw kind brevet 2 heeft dat ze automatisch doorgaat naar Junior
redder 3. Vanaf begin nieuwe seizoen wordt er gestart met het lesgeven. Voor december wordt er een
evaluatie gehouden waarin de overgang bepaald wordt. Hierover wordt u geïnformeerd middels de
nieuwsbrief. De huidige brevetten blijven hun waarde houden. De aansluiting blijft
Mocht u nog vragen hebben over de nieuwe lijn kan u deze richten aan J. Bruins Slot (voorzitter) of F. Wesdorp
(hoofd Technische Commissie).
Vrijwilligers
Zoals elke vereniging hebben wij een tekort aan vrijwilligers. In deze drukke tijd is het lastig om tijd vrij te
maken voor verenigingswerk. Toch willen we u vragen om er over na te denken. Het zij voor een vaste rol
(bestuurslid, penningmeester, instructeur, etc.) of een eenmalige assistentie (helpen met drinken inschenken
tijdens clubkampioenschappen, etc). Wanneer u meer vragen heeft kan u deze stellen aan secretaris J. van
Maren via info@red-luctor-et-emergo.nl.
Resumé
Verhoging contributie en betaling per kwartaal per 1 jan. 2012
Aanbeveling om gebruik te maken van de automatische incasso door formulier ingevuld terug aan te
leveren
Informatie over de nieuwe brevettenlijn
Ik hoop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de zaken die spelen in en rond de
brigade. Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met J. Bruins Slot en/of J. van Maren.
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