
Wij willen u graag adviseren 

om kinderen een plastic tas 

mee te geven. Hier kan de 

natte kleding in mee naar huis 

genomen worden.  

Door het zwemmen met  

kleren laten we de kinderen 

voelen hoe het is als ze in het 

water vallen. Daarnaast wor-

den de meeste reddingen 

uitgevoerd waarbij er meer 

kleren gedragen worden dan 

alleen de zwemkleren.  

Kleding zwemmen (2) 

Data voor in de agenda: 

 Algemene jaarvergade-

ring op dinsdag 2 april 
2013, Sportcentrum 

Vliegende Vaart verga-
derzaal 1 om 19:30 

uur 

 Start met kleding-

zwemmen op 4 maart 
2013, let op! nieuwe 

eisen. 

 Er is geen zwemmen 
op: 29 april, 20 mei en 

3 juni 

 11 maart 2013 is het 

proefexamen 

 15 april 2013 diploma 

zwemmen. 

 

4 maart 2013 

 

 

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 

Jaarvergadering (2) 

Mocht u vragen of opmerkin-

gen hebben omtrent  het di-

ploma zwemmen, lesgeven, 

aktiviteiten van de brigade of 

overige zaken en u bent niet 

in staat aanwezig te zijn tij-

dens de ledenvergadering, 

dan kunt u deze vragen of 

opmerkingen via de mail aan 

ons door te geven.  

Onder andere middels uw 

opmerkingen zijn wij in staat 

ons verder te ontwikkelen.  

Succes! 

Via deze weg wensen wij alle 

leden veel succes tijdens de 

voorbereiding van het diploma 

zwemmen en het diploma 

zwemmen zelf.  

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 opmerkin-

gen te plaatsen en vragen te 

stellen.  

Iedereen die belangstelling 

heeft voor de brigade is van 

harte welkom om deze avond 

de ledenvergadering bij te 

wonen. U bent van harte wel-

kom vanaf 19:30 uur in sport-

centrum Vliegende vaart ver-

gaderzaal 1.  

Er zal onder andere een be-

stuursverkiezing plaatsvinden. 

Wilt u meer informatie of u 

beschikbaar stellen voor een 

vaste rol  binnen de brigade 

dan kunt u dit doen door met 

Jurjan Bruins Slot contact op 

te nemen. 

Bereikbaar via:  

jbruinsslot@zeelandnet.nl 

U bent van harte welkom! 

Alg. Jaarvergadering Kleding zwemmen 

Vanaf maandag 4 maart 2013 

gaan we weer met kleding 

zwemmen. Omdat er tijdens 

het afgelopen diploma zwem-

men wat onduidelijkheden 

waren hierbij de eisen: 

- Badkleding 

- T-shirt, blouse of hemd met 

lange mouwen 

- Stevige lange spijkerbroek 

(geen trainingsbroeken en 

geen naadloos aansluitende 

broeken) 

- Regen/windjack (bedoeld 

wordt een jack met lange 

mouwen, 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 Commissie.  

Data 2013 

Het jaar 2013 kent een aantal 

maandagen dat het geen 

zwemmen is. Graag deze da-

gen in uw agenda zetten.  

Vanaf 18 februari werken we 

naar het examen zwemmen 

op 15 april toe. Dit betekent 

dat vanaf 4 maart het zwem-

men met kleding weer start. 

Wij maken u erop attent dat 

de eisen hieromtrent zijn aan-

gescherpt.  

De prijzen voor de nieuwe 

diploma lijn zijn aangepast. 

Hierover informeren wij u 

tegen het examen. Dit mid-

dels het diploma zwemmen 

certificaat waarop ook de ge-

zondheidsverklaring staat.  

Aan het einde van het jaar 

organiseren we weer clubkam-

pioenschappen. Deze zullen 

plaatsvinden op 24 juni. Te-

gen die tijd ontvangt u weer 

een nieuwsbrief van ons.   

NIEUWSBRIEF 

2013, editie 1 

Reddingsbrigade Luctor et Emergo 


