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NIEUWSBRIEF

5 maart 2012

Data voor in de agenda:
Algemene jaarvergadering op woensdag 28
maart 2012, Sportcentrum Vliegende Vaart
vergaderzaal 1 om
20:00
Start met kledingzwemmen op 12 maart
2012, let op! nieuwe
eisen.
Vanaf 12 maart zullen
ook de kinderen die
gevraagd zijn, doorgeplaatst worden naar
het tweede uur.
19 maart 2012 start
met de theorie voor
lifesaving brevetten
Er is geen zwemmen
op: 9 april, 30 april en
28 mei

Alg. Jaarvergadering

Kleding zwemmen

Update diploma-lijn

Voor alle leden en de ouders/
verzorgers van leden wordt de
jaarvergadering gehouden.
Hierin worden de activiteiten
van de brigade toegelicht en
hebben ouders/begeleiders de
mogelijkheid om opmerkingen
te plaatsen en vragen te stellen.

De kledingeisen voor de nieuwe diploma lijn zijn veranderd. Naast de lange broek en
een shirt met lange mouwen
moet er nu ook gezwommen
worden met een regenjack en
schoenen. Onderstaande eis
geldt voor alle brevetten:

Eind vorig jaar zijn we gestart
met het zwemmen voor de
nieuwe diploma lijn. Een
tweetal leden van onze brigade hebben een instructie gehad die georganiseerd was
door het rayon. Deze hebben
op hun beurt de instructeurs
weer een aantal lessen gegeven.

Iedereen die belangstelling
heeft voor de brigade is van
harte welkom om deze avond
de ledenvergadering bij te
wonen. U bent van harte welkom vanaf 20:00 in sportcentrum Vliegende vaart vergaderzaal 1.
Er zal onder andere een bestuursverkiezing plaatsvinden.
Wilt u meer informatie of u
beschikbaar stellen voor een
vaste rol binnen de brigade
dan kunt u dit doen door met
Jurjan contact op te nemen.

- T-shirt, blouse of hemd met
lange mouwen
- Lange broek (lange broeken
die naadloos aansluiten op de
huid zijn niet toegestaan)
- Regen/windjack (bedoeld
wordt een jack met lange
mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon)
- Schoenen (plastic, leren of
sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn niet toegestaan)

Ook zijn er andere hulpmiddelen aangeschaft waar we mee
zijn gaan trainen. Een voorbeeld hiervan zijn een aantal
zwemvesten. De leerlingen
trekken de zwemvesten aan
en gaan hiermee in de ‘Help’
houding liggen.
En ander voorbeeld zijn hoepels die onderwater hangen,
linten die zweven onder water, nieuwe geblindeerde duikbrillen, en nog meer.

U bent van harte welkom!

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een
jurk met lange mouwen of
rok/blouse met lange mouwen
dragen. De jurk/rok moet tot
over de knie reiken.

Nieuwe instructeurs

Data 2012

Data 2012 (vervolg)

Vanaf 1 mei 2012 starten Jan,
Annemee, Rianne en Daniel
officieel met de nieuwe instructeurs opleiding. Na een
lange periode zonder nieuwe
toestroom van instructeurs
zijn wij zeer blij dat deze personen zich voor de opleiding
hebben opgegeven.

Het (schrikkel)jaar 2012 kent
een aantal maandagen dat het
geen zwemmen is. Graag
deze dagen in uw agenda
zetten.

Voor de leden, die ook het
theorie examen moeten doen
bij hun diploma, worden nieuwe boeken besteld en uitgedeeld. Theorielessen starten
vanaf 19 maart en zullen
plaatsvinden in vergaderzaal 1
van de Vliegende Vaart.

Bereikbaar via:
jbruinsslot@zeelandnet.nl

Alle nieuwe oefeningen zijn er
op gemaakt om praktijksituaties na te bootsten. En zo een
klein beetje te proeven hoe
het er in de werkelijkheid aan
toe gaat.

11 juni 2012 examen
brevetzwemmen.

Contact:
Reddingsbrigade “Luctor
et Emergo” Terneuzen

Postbanknummer 62 34 544

Deze nieuwe opleiding zal
vooral plaats vinden aan het
bad. Hierbij worden ze door
praktijkbegeleiders ondersteund in hun opleiding naar
instructeurs.

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

Ook via deze weg wensen we
ze veel plezier en succes!

Website: http://www.redluctor-et-emergo.nl
e-mail: info@red-luctor-etemergo.nl

Vanaf 12 maart werken we
naar het examen zwemmen
op 12 juni toe. Dit betekent
dat vanaf 12 maart het zwemmen met kleding weer start.
Wij maken u erop attent dat
de eisen hieromtrent zijn aangescherpt.
De prijzen voor de nieuwe
diploma lijn zijn ook aangepast. Hierover informeren wij
u tegen het examen.

Aan het einde van het jaar
organiseren we weer clubkampioenschappen. Dit zal plaatsvinden op 25 juni. Tegen die
tijd ontvangt u weer een
nieuwsbrief van ons.

