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Datums voor in de agenda:
 25 juni 2012
Clubkampioenschappen
voor alle leden!
Van 19:00 tot 20:30
zwemmen, aansluitend
prijsuitreiking .
Einde 21:00
 25 juni 2012 is tevens
het einde van het
zwemseizoen
 13 augustus 2012 start
van het nieuwe seizoen

Clubkampioenschappen

Kleren zwemmen

Overgang van diploma’s

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.

Tijdens het diploma zwemmen
afgelopen maandag 10 juni
2012 is er onduidelijkheid
ontstaan over het gebruik van
kleding. Volgens de examencommissie moet het lid een
spijkerbroek dragen. Volgens
de eisen die bij ons bekend
zijn moet kleding gedragen
worden zoals vermeld in de
brief ‘diploma zwemmen’.

De hogere diploma’s worden
omgezet naar de nieuwe lijn.
Dit geld voor KNBRD diploma
A en B plus alle instructeurs
diploma’s. De leden die in het
bezit zijn van deze diploma’s
krijgen de vraag om kopieën
in te leveren zodat het bestuur de aanvragen kan doen.

25 juni 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’.
Via deze weg willen wij U informeren over de gewijzigde
tijd van de zwemavond op 25
juni. Deze avond zwemmen
wij van 19:00 tot 20:30.
Vanaf 20:30 willen wij beginnen met het uitreiken van de
prijzen.

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

Na kort overleg is besloten het
diploma zwemmen door te
laten gaan omdat de kleding
eisen zoals bij ons bekend op
dat moment de officiële eisen
zijn.
We kunnen wel alvast vermelden dat voor het volgende
diploma zwemmen de eisen
aangepast worden. Betekend
dat het lid een spijkerbroek
moet dragen die reikt tot op
de enkels.

De oude brevetten blijven hun
waarde behouden. Via de
overgangsregeling, die vast is
gesteld door de technische
commissie, wordt er verder
gebouwd op de oude brevetten lijn. Met de opmerking dat
in specifieke gevallen hier van
afgeweken kan worden.
De nieuwe lijn bestaat uit 3
series:
1.Junior Redder 1 t/m 4
(beter leren zwemmen)
2.Zwemmend Redder 1 t/m 4
(leren zwemmend redden)

Via deze weg willen wij onze
excuses maken voor de op dat
moment onduidelijke situatie.

3. Life Saver 1 t/m 3
(leren redding uitvoeren)

Diploma zwemmen

Informatie

Vakantie

Wij willen graag alle leden die
het diploma hebben gehaald
van harte feliciteren! Voor de
leden die het niet gehaald
hebben volgt er in november/
december een nieuwe kans
om het diploma te halen.

In de wandelgangen hebben
wij een aantal vragen ontvangen over onder andere de
nieuwe diploma lijn.

Via deze weg willen wij iedereen namens alle vrijwilligers
van de Reddingsbrigade een
fijne vakantie wensen. En we
hopen jullie allemaal in het
nieuwe school en zwem seizoen te zien.

Het slagingspercentage was
96%. Wat in onze ogen erg
goed is. Ons streven blijft om
100% te halen.

Het is altijd lastig iets op papier uit te leggen. Daarom wil
ik aangeven dat u iemand kan
aanspreken uit het bestuur of
technische commissie. U kan
maandagavond een van ons
aanspreken bij de balie. Daarnaast staat veel informatie
staat op onze website. En u
kunt altijd een mail versturen
naar ons mail adres.

Voor meer informatie vraag ik
u contact met ons op te nemen.

