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NIEUWSBRIEF

27 juni 2011

Datums voor in de agenda:

• 4 juli 2011
Clubkampioenschappen
voor alle leden!
Van 19:00 tot 20:30
zwemmen, aansluitend
prijsuitreiking .
Einde 21:00
• 4 juli 2011 is tevens
het einde van het
zwemseizoen
• 22 augustus 2011 start
van het nieuwe seizoen

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

Clubkampioenschappen

Jaarvergadering

Contributie

Dit zwemseizoen sluiten we af
met clubkampioenschappen.
Op deze manier willen we
leden een leuke, extra activiteit met een beetje competitie
aanbieden. Daarnaast is het
een leuke afsluiting van een
sportief jaar.

30 maart jl. werd de jaarvergadering van onze brigade
gehouden. Daarin zijn een
aantal agenda items besproken die wij als bestuur graag
willen delen. Dit gebeurt via
twee wegen; deze nieuwsbrief
en een persoonlijke brief die
binnen 6 weken naar u verstuurd wordt.

Vanaf het nieuwe seizoen
voert de gemeente Terneuzen
een verhoging door van de
zwembadhuur. Naast de gemeente Terneuzen heeft ook
de Reddingsbrigade bond aangegeven dat de bijdrage wordt
verhoogd.

4 juli a.s. beginnen we om
19:00, dit geldt voor alle leden. De kinderen worden in
groepen verdeeld aan de hand
van leeftijd en/of behaalde
brevetten. Door het zo goed
mogelijk uitvoeren van 6 onderdelen kunnen punten behaald worden. Aan het eind
van de avond worden alle
punten opgeteld en worden de
deelnemers beloond voor hun
inzet middels een ‘prijs’.

Het betreft de volgende punten:
- Contributie (bedrag + frequentie); wegens verhoging
van de kosten zijn wij genoodzaakt dit door te rekenen aan
onze leden.
- Nieuwe diplomalijn; n.a.v.
een aantal vragen op de jaarvergadering.

Beide meldingen hebben ons
doen besluiten om de contributie voor alle leden met € 1,per maand te verhogen.
Naast de verhoging van de
contributie is op de jaarvergadering besloten dat de maandelijkse periode wordt omgezet naar een betalingsperiode
per kwartaal. Dit om de belasting van onze vrijwilligers te
doen verminderen.
Daarnaast wordt door het
bestuur de mogelijkheid geboden om per automatische
incasso te betalen. Wij raden
dit bij u van harte aan.

Via deze weg willen wij U informeren over de gewijzigde
tijd van de zwemavond op 4
juli. Deze avond zwemmen
wij van 19:00 tot 20:30.
Vanaf 20:30 willen wij beginnen met het uitreiken van de
prijzen.

- Nieuw inschrijfformulier;
wegens een aantal opmerkingen tijdens de jaarvergadering
wordt een aantal vragen toegevoegd aan het inschrijfformulier.

Nieuwe diplomalijn

Nieuwe diplomalijn

Vakantie

Alle oude brevetten die behaald zijn blijven hun waarde
houden. De nieuwe diplomalijn sluit beter aan bij
diploma’s die bij andere verenigingen in de veiligheidsregio en zwemverenigingen
behaald kunnen worden.

Tijdens het lesgeven wordt
gebruik gemaakt van nieuwe
hulpmiddelen. Om een voorbeeld te geven: nu worden er
ringen van de bodem opgedoken en straks moeten de leerlingen voorwerpen aanraken
die zweven boven de bodem.

Tijdens de vakantie zal een
brief bij u op de mat vallen
met daarin een specifieke
toelichting op de items die
behandeld zijn tijdens de jaarvergadering.

Wanneer uw kind bijvoorbeeld
brevet 3 heeft gehaald als
laatste diploma kan deze verder met junior redder diploma
4. In de brief zullen wij u verder toelichten op welke diploma’s gehaald kunnen worden
in de nieuwe lijn.

Verder wordt er meer aandacht geschonken aan het
stukje conditie.
Alle veranderingen worden
zorgvuldig voorbereid en opgevolgd. Dit alles in samenwerking met de technische
commissie.

Verder willen wij alle leden
een fijne vakantie toewensen!
Wij hopen iedereen weer
terug te zien in een nieuw
sportief jaar waarin we met
veel zin gaan starten aan het
behalen van de nieuwe
diploma’s!

