
Zoals in de vorige nieuwsbrief 
vermeld is er vanuit de bond 
een nieuwe diplomastructuur 
gelanceerd. Redenen hiervoor 
zijn dat wij als Reddingsbriga-
de Nederland mee willen 
groeien met de rest van de 
verenigingen in Nederland en 
Europa.  

De hogere diploma’s sluiten 
beter aan bij andere organisa-
ties zoals de brandweer en het 
wedstrijd zwemmen.  

Dit is dan ook onze prioriteit 
om hier een goed vervolg aan 
te geven.  

Nieuwe structuur  

Datums voor in de agen-
da: 

• Algemene jaarvergade-
ring op woensdag 30 
maart 2010, Sportcen-
trum Vliengende vaart 
vergaderzaal 1 om 
20:00 

• Start met kleding-
zwemmen op maandag 
28 maart 

• Start EHBO- en theo-
rielessen op maandag 
28 maart 

• Op maandag 25 april 
2010 is het zwembad 
gesloten 

• Op maandag 2 mei 
2010 is het 1 uur 
zwemmen 

• Brevetzwemmen op 
maandag 30 mei 2010 
vanaf 19:00 
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Nieuwe structuur  

Afgelopen maand hebben een 
aantal instructeurs een bij-
scholing gehad aangaande de 
nieuwe diploma’s.  

Vanaf 14 maart starten we 
met de jongste leerlingen om 
hun te trainen volgens de 
nieuwe methode. Na de zomer 
zullen de oudere leerlingen 
volgen waarbij de overgangs-
regeling nog vastgesteld moet 
worden.  

Nieuwe folder 

Naast de overige activiteiten 
is het bestuur bezig om de 
huidige folder een update te 
geven. Mocht deze klaar zijn 
zal deze via een aantal wegen 
worden gedistribueerd.  

Tijdens de algemene jaarver-
gadering hopen wij een eerste 
voorstel klaar te hebben lig-
gen voor u.  

Voor alle leden en de ouders 
van leden wordt de jaarverga-
dering gehouden. Hierin wor-
den de activiteiten van de 
brigade toegelicht en hebben 
ouders/begeleiders de moge-
lijkheid om opmerkingen te 
plaatsen en vragen te stellen.  

De contributie is dit jaar een 
belangrijk punt op de agenda. 
De huidige structuur zorgt 
voor veel werk en frustratie 
binnen de brigade. Het wordt 
tijd dat we een andere struc-
tuur gaan handhaven die voor 
de brigade en ook voor de 
ouders/begeleiders beter 
werkbaar is. Onze insteek is 
dat we er met zijn allen beter 
van worden.  

Er worden een aantal voor-
stellen uitgewerkt die gepre-
senteerd worden tijdens de 
jaarvergadering. Met alle aan-
wezigen wordt een besluit 
genomen welke werkwijze 
wordt aangehouden.  

Alg. Jaarvergadering Brevet Zwemmen 

Op maandag 30 mei 2011 is 
het weer brevet zwemmen, 
vanaf 19:00 starten we hier-
mee. U, vrienden en familie, 
zijn uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn.  

Vanaf 28 maart wordt er daar-
om 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.  

Voor leerlingen voor Brevet 6, 
A of B starten de theorie les-
sen vanaf 28 maart. Dit begint 
om 19:00 tot 20:00 in de 
vergaderzaal van het zwem-
bad. Aansluitend is het zwem-
men. Theorie duurt totaal 6 
weken.  

Voor vragen kunt u terecht bij 
José Tanghe.  

 

Alg. Jaarvergadering 

Naast de contributie staat er 
ook een stemming klaar voor 
een nieuw bestuurslid. J. van 
Maren stelt zich beschikbaar 
voor de functie secretaris.  

Dit betekend dat we nog 2 
personen zoeken voor de 
functie bestuurslid en ook de 
evenementen commissie is 
niet compleet. Naast de be-
stuursleden wacht de pen-
ningmeester op een opvolger 
zodat deze ook zijn taken kan 
neerleggen.  

Tot 2 uur voor de algemene 
jaarvergadering is het moge-
lijk je beschikbaar te stellen 
voor bovenstaande functies. 
Opgeven of informatie opvra-
gen kan gedaan worden bij de 
voorzitter: J. Bruins Slot.  

Bereikbaar via:  

jbruinsslot@zeelandnet.nl 

Zonder een voltallig bestuur is 
het voor de reddingsbrigade 
zeer moeilijk om voorop te 
blijven in de ontwikkeling. 
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