
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 woensdag 26 
maart 2014, Sportcen-
trum Vliegende Vaart 
vergaderzaal 1 om 
19:30 uur 

 Herinnering kleding-

zwemmen t/m 7 april 
2014, let op! nieuwe 
eisen. 

 Er is geen zwemmen 

op: 21 april, 5 mei en 
9 juni 

 7 april 2014 diploma 

zwemmen. 

 5 juli 2014 regio fun-

dag  

 

10 maart 2014 

 

 

Contact: 

Reddingsbrigade “Luctor 

et Emergo” Terneuzen 

Website: http://www.red-

luctor-et-emergo.nl 

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

emergo.nl 

Postbanknummer:  

NL03INGB0006234544 

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

Terneuzen 

Data 2014 

Maandag 7 april gaan we di-

ploma zwemmen. Voor meer 

informatie verwijs ik u naar 

het diploma zwemmen formu-

lier. 

De prijzen voor de nieuwe 

diploma lijn zijn aangepast. 

Hierover informeren wij u 

middels het diploma zwem-

men formulier waarop ook de 

gezondheidsverklaring staat.  

Verder kent het jaar 2014 een 

aantal maandagen dat het 

geen zwemmen is. Graag deze 

dagen in uw agenda zetten.  

Succes! 

Via deze weg wensen wij alle 

leden veel succes tijdens de 

voorbereiding van het diploma 

zwemmen en het diploma 

zwemmen zelf.  

Begin dit jaar zijn de zeeuwse 

brigades een samenwerkings-

verband aangegaan. Door de 

handen ineen te slaan kan 

gewerkt worden aan prestatie- 

en kwaliteitsontwikkeling op 

het gebied van bewakingen en 

opleidingen. 

Ook wordt er samengewerkt 

op andere gebieden. Zo wordt 

op 5 juli 2014 een regio fun-

dag georganiseerd. Dit is een 

dag dat we met brigades uit 

Zeeland een dag naar het 

strand gaan. Daar worden een 

aantal leuke activiteiten geor-

ganiseerd. Ergens komende 

weken wordt een flyer uitge-

deeld aan de leden met daar-

op meer informatie.  

In de maand oktober wordt 

een regionale oefening geor-

ganiseerd. Deze zal plaatsvin-

den op 11 oktober 2014.  

Voor meer informatie over de 

regio fundag of andere activi-

teiten verwijs wij jullie naar 

onze gezamenlijke website: 

www.zeeuwsereddingsbrigade

s.nl 

RVR Kleding zwemmen 

Inmiddels zijn we weer ge-

start met de voorbereidingen 

voor het examen. Hierbij de 

geldende kleding 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.  

Alg. Jaarvergadering 

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 een contributie verho-

ging van € 0,50 per maand 

voorgesteld worden om de 

verhoging van de badhuur te 

kunnen betalen. 

Ook zal er een bestuursverkie-

zing plaatsvinden. Wilt u meer 

informatie of u beschikbaar 

stellen voor een (vaste) rol  

binnen de brigade dan kunt u 

dit doen door ons een e-mail 

te sturen.  

NIEUWSBRIEF 

2014, editie 1 

Reddingsbrigade Luctor et Emergo 


