
Het examen staat gepland 

op 22 mei 2017. Daarbij 

hebben we rekening gehou-

den met vakanties die bij 

ons bekend zijn.  

Graag vragen wij jullie om 

feedback te geven op de 

geplande datum.  

Staan er examens gepland, 

schooluitjes of andere za-

ken. Dan kunnen jullie dit 

doorgeven aan ons. Bij 

voorkeur per mail.  

Examen zwemmen 

Datums voor in  

de agenda: 

 19 december oefening 
ijsongevallen,  hierbij 
is het zwemmen tot 
20:30 voor allen 

 26 december en 2 ja-

nuari is het geen 

zwemmen 

 9 januari 2017 starten 

de lessen weer 

 9 januari 2017 start 

kleding zwemmen 

 30 januari 2017 spon-

sor zwemmen 

 22 mei 2017, examen 

zwemmen 

19 December 2016 

 

 

Contact: 

Reddingsbrigade “Luctor 

et Emergo” Terneuzen 

Website: http://www.red-

luctor-et-emergo.nl 

e-mail: info@red-luctor-et-

emergo.nl 

Postbanknummer 62 34 544 

t.n.v.: R.B.Luctor et Emergo, 

Terneuzen 

Kleedkamer 

Afgelopen weken is het on-

rustig geweest in de kleed-

kamers tijdens het omkle-

den. Leden schijnen na het 

zwemmen nog voldoende 

energie over te hebben om 

voor wat onrust te zorgen.  

Wij hebben afgesproken dat 

er de komende weken altijd 

iemand van de brigade aan-

wezig is bij het omkleden. 

Degene die dan worden ge-

snapt zullen moeten wach-

ten totdat andere klaar zijn 

met omkleden.  

Kerstvakantie 

Maandagavond 26 december 

en 2 januari is het geen 

zwemmen in verband met 

de kerstvakantie.  

We starten weer op maan-

dag 9 januari.  

Op 30 januari organiseren 

wij een sponsor zwemmen. 

Zie de bijgeleverde  brief of 

onze website (downloads) 

voor meer informatie.  

 

Wij wensen jullie allemaal 

prettige feestdagen! 

Na de kerstvakantie starten 

we met het zwemmen met 

kleren. Hierbij alvast de 

geldende kleding eisen: 

- Badkleding 

- T-shirt, blouse of hemd 

met lange mouwen 

- Stevige lange spijkerbroek 

(geen trainingsbroeken en 

geen naadloos aansluitende 

broeken) 

- Regenjas (bedoeld wordt 

een jack met lange mou-

wen, dat is vervaardigd uit 

een soort nylon) 

- Dichte schoenen met een 

stevige zool (plastic, leren of 

sportschoenen zijn toege-

staan, denk hierbij aan oude 

sportschoenen) 

Heeft u vragen omtrent de 

kleding eisen stelt u deze 

aan de Technische Commis-

sie.  

Kleding zwemmen Contributie, 3 wijzigingen 

1. Per 1 januari wordt de 

huur van het zwembad ver-

hoogd met 3%. Wij zijn ge-

noodzaakt deze verhoging 

door te voeren in de contri-

butie. Wat betekend dat de 

contributie wordt verhoogd 

met € 0,50 per kwartaal. 

2. Elk tweede en daarop 

volgend gezinslid dat lid is 

bij de Reddingsbrigade krijgt 

een korting van € 0,50 per 

kwartaal.  

3. Ook ervaren we dat de 

bankkosten hard zijn geste-

gen afgelopen jaren. Des te 

minder transacties uitge-

voerd worden des te beter 

het is. De derde verandering 

heeft daarom te maken met 

het termijn waarop de in-

casso wordt uitgevoerd. Dit 

wijzigt van kwartaal naar 

halfjaar.  

Rekenvoorbeeld: 

Kind 1: € 46,- per half jaar 

Kind 2: € 45,- per half jaar 

Kind 3: € 44,- per half jaar 

Kind 4: € 43,- per half jaar  

 

Wijzigingen organisatie 

Komend jaar zullen een 

aantal wijzingen plaats vin-

den in de organisatie van de 

Reddingsbrigade. 

Fons Wesdorp werkt Jan op 

dit moment in om de Tech-

nische Commissie over te 

nemen als hoofd TC.   

Daarnaast willen we het 

organiseren van evenemen-

ten meer structureren. 

Daarom hebben we een 

commissie evenementen 

opgestart. Annemee van 

den Branden zal de organi-

satie op zich nemen.  

Hiervoor kan zij nog wel 

extra hulp gebruiken. Al zijn 

er mensen die willen helpen 

(deelnemen in de commissie 

of tijdens de activiteit) dan 

kunnen je aanmelden bij 

Annemée. 

Daarnaast zijn wij ook nog 

steeds op zoek naar een 

penningmeester. Hiervoor 

kunt u zich aanmelden bij 

Jurjan. 
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