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NIEUWSBRIEF

15 Maart 2010

Datums voor in de agenda:
• Ledenvergadering op
woensdag 24 maart
2010, Sportcentrum
Vliegende vaart
• Start met kledingzwemmen op maandag
29 maart
• Start EHBO- en theorielessen op maandag
29 maart
• Op maandag 3 en 10
mei slechts 1 uur
zwemmen
• Brevetzwemmen op
maandag 14 juni 2010
vanaf 19:00

Reddingsbrigade

Brevet zwemmen

Overige data

Wij zijn de Reddingsbrigade
“Luctor et Emergo” in Terneuzen. Als reddingsbrigade willen wij het grote aantal verdrinkingsongevallen in Nederland proberen te verminderen.

Op maandag 14 juni 2010 is
het weer brevet zwemmen,
vanaf 19:00 starten we hiermee. U, vrienden en familie,
zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op maandag 22 maart organiseren wij een spelletjes avond
voor alle leden. Deze avond
staat in het teken van gezelligheid en plezier. Tijden en
locatie veranderen niet.

Gemeente Terneuzen heeft 5
km2 wateroppervlakte, dit
betekent een grote kans op
verdrinking. Als je dan kunt
zwemmend redden is dat een
groot voordeel voor jou en de
drenkeling.

Vanaf 29 maart wordt er daarom gestart met het zwemmen
met kleding. Zo kunnen alle
leerlingen wennen aan het
examen. Daarnaast proeven
ze op deze manier ook wat
het inhoud om met kleding
aan een drenkeling uit het
water te halen.

Naast het opleiden van leerlingen in het redden van drenkelingen bieden wij ook een
stukje ontspanning en plezier.
Nadat je zwemdiploma A hebt
gehaald mag je bij ons komen
zwemmen. Ook ouderen zijn
bij ons van harte welkom.
Wij vinden het belangrijk wat
onze leden vinden van de
brigade. Mocht u vragen of
opmerkingen hebben dan kunt
u ons bereiken via e-mail.

Voor leerlingen voor Brevet A
of B starten de theorie en
EHBO lessen vanaf 29 maart.
EHBO lessen vanaf 18:00 tot
19:00 en de theorie lessen
van 19:00 tot 20:00, aansluitend is het zwemmen. Theorie
en EHBO duren total 6 weken.

Op maandag 21 juni willen wij
een vriendjesdag organiseren.
Op deze dag mogen alle leden
2 vriendjes of vriendinnetjes
meenemen naar het zwembad. Hierbij volgen we een
reguliere les met een leuke
aktiviteit als afsluiting. Hierover krijgen jullie later nog
bericht.

In verband met de meivakantie is het op maandag 3 en 10
mei slechts 1 uur zwemmen,
van 19:00 tot 20:00.

Wij vragen u de brief aangaande brevet zwemmen goed
door te lezen, voor vragen
kunt u terecht bij José Tanghe.

• Vriendjesdag op maandag 21 Juni 2010

Contact:
Reddingsbrigade “Luctor
et Emergo” Terneuzen
Website: http://www.redluctor-et-emergo.nl
e-mail: info@red-luctor-etemergo.nl
Postbanknummer 62 34 544
t.n.v.: R.B.Luctor et Emergo,
Terneuzen

Het Bestuur

Contributie 2010

Leden vergadering

Vanaf November 2009 heeft
Jurjan Bruins Slot de taak van
voorzitter op zich genomen.
Dit betekent dat er nog steeds
2 vacatures in het bestuur
opgevuld moeten worden.

Helaas zijn wij nog niet in
staat geweest om de automatische incasso te regelen voor
onze leden. Wij willen u vragen de bijdrage voor 2010
nog maandelijks naar ons
over te maken.

Op 24 maart om 20:00 in de
vergaderzaal van de vliegende
vaart vind de jaarlijkse ledenvergadering plaats.

Is er iemand die intresse heeft
om penningmeester of secretaris te worden dan kan deze
zich melden bij Jurjan.
Dit kan door een e-mail te
sturen naar jbruinsslot@zeelandnet.nl.

Momenteel kost het ons veel
tijd om achterstallige contributie na te lopen. Graag uw
aandacht hiervoor.
Contributie voor dit jaar is
gelijk aan 2009, voor junioren
€ 6,00 per maand en voor
senioren € 6,50 per maand.
Senior geld vanaf 18 jaar.

U bent allen van harte uitgenodigd deze vergadering bij te
wonen.
Hierin wordt onder andere
teruggekeken naar het afgelopen jaar. U kunt uw vragen of
ideeën hierin naar voor brengen.

