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16 maart 2014

Data voor in de agenda:
 Algemene jaarvergadering op woensdag 25
maart 2015, Sportcentrum Vliegende Vaart
vergaderzaal 1 om
19:30 uur
 Herinnering kledingzwemmen t/m 13 april
2015.
 Er is geen zwemmen
op: 6 april, 27 april, 4
mei en 25 mei
 13 april 2014 diploma
zwemmen.

Kleding zwemmen

Beleid ongewenst bedrag

Alg. Jaarvergadering

Inmiddels zijn we weer gestart met de voorbereidingen
voor het examen. Hierbij de
geldende kleding eisen:

Als brigade zijn we twee jaar
geleden gestart met het beleid
ongewenst gedrag. In samenwerking met NOC-NSF zijn
door Reddingsbrigade Nederland een aantal workshops
georganiseerd waarin informatie omtrent ongewenst
gedrag is verstrekt.

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

- Badkleding
- T-shirt, blouse of hemd met
lange mouwen
- Stevige lange spijkerbroek
(geen trainingsbroeken en
geen naadloos aansluitende
broeken)
- Regenjas (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 toegestaan, denk hierbij aan oude
sportschoenen)
Heeft u vragen omtrent de
kleding eisen stelt u deze aan
de Technische Commissie.

Contact:
Reddingsbrigade “Luctor
et Emergo” Terneuzen
Website: http://www.redluctor-et-emergo.nl
e-mail: info@red-luctor-etemergo.nl
Postbanknummer:
NL03INGB0006234544
t.n.v.: R.B.Luctor et Emergo,
Terneuzen

Hier zijn wij mee aan de slag
gegaan. Het bestuur heeft
samen met alle vrijwilligers
een aantal gedragsregels afgesproken. Die kunnen jullie
vinden op onze website. Aansluitend hebben we ook gezocht naar een vertrouwenspersoon. Die is gevonden!
Mocht wie dan ook van onze
brigade te maken krijgen met
ongewenst gedrag dan kan die
dat in eerste instantie melden
aan iemand van de brigade.
Gaat het om een persoonlijke
kwestie of ziet u geen verandering dan kunt u dit aangeven bij onze vertrouwenspersoon.

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 19:30 uur in sportcentrum Vliegende vaart vergaderzaal 1.
Een van de zaken die wordt
besproken is de inzet van
vrijwilligers. Graag willen wij
ons bestand updaten, gedurende het seizoen kunt u benaderd worden voor enkele
vragen.

Contact kan gezocht worden
via de link op onze website.

Ook zal er een bestuursverkiezing 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.

Kleding zwemmen (2)

KIKA

Data

Wij willen u graag adviseren
om kinderen een plastic tas
mee te geven. Hier kan de
natte kleding in mee naar huis
genomen worden.

Op Maandag 22 december
heeft de brigade, onder leiding
van Annemeé, een sponsorzwemmen georganiseerd. Op
deze avond hebben 24 leden
van de brigade samen 1741
banen gezwommen. Dit aantal
banen heeft een bedrag van
€ 1738,73 opgeleverd!!!!

Het is geen zwemmen in verband met sluiting zwembad op
maandag 6 april (Pasen), 27
april (Koningsdag), 4 mei
(brugdag Bevrijdingsdag) en
25 mei (Pinksteren).

Door het zwemmen met
kleren laten we de kinderen
voelen hoe het is als ze in het
water vallen. Daarnaast worden de meeste reddingen
uitgevoerd waarbij er meer
kleren gedragen worden dan
alleen de zwemkleren.

Dat is een geweldige prestatie! Inmiddels is al het geld
binnen en dat zullen we
maandag avond 30 maart om
20:00 symbolisch overhandigen aan KIKA. Nogmaals hartelijk dank aan allen die hebben mee geholpen!

Via deze weg wensen wij alle
leden veel succes tijdens de
voorbereiding van het diploma
zwemmen en het diploma
zwemmen zelf.

