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Data voor in de agenda:
 2 en 9 juni geen
zwemmen,
(instructeuravond en
Pinksteren)
 30 juni laatste les,
clubkampioenschappen
 5 juli 2014 regio fundag
 25 augustus start
nieuw seizoen, start
met kleding zwemmen
 Examen half oktober
2014

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

Examen april 2014

Start nieuw seizoen

ALV

Afgelopen week is het examen op 7 april geëvalueerd
met de examencommissie.
In een aparte brief naar de
ouders/verzorgers naar leden welke gezakt zijn is
meer specifiek uitgelegd wat
er niet goed is bevonden
tijdens het examen. De punten die uit de evaluatie zijn
gekomen worden tijdens de
instructeurs avond op 2 juni
besproken. Op deze avond
is het wegens avondvierdaagse geen zwemmen.

Na de vakantie starten we
op 25 augustus. Ter voorbereiding op het examen beginnen we ook direct met
het zwemmen met kleren.

Een lange spijkerbroek tot
minimaal op de enkels
(lange broeken die naadloos
aansluiten zijn niet toegestaan).

Tijdens de algemene ledenvergadering van de brigade
is onder andere de financiële
situatie besproken. De
zwembadhuur (wat onze
grootste kosten zijn) gaat
met min. 5% omhoog hetzelfde geld voor contributie
naar Reddingsbrigade bond.
Tijdens de ALV zijn een aantal tegenmaatregelen afgesproken:

Een t-shirt, blouse of hemd
met lange mouwen.

- instructeurs gaan de
bondscontributie zelf betalen

Een regenjas (bedoeld wordt
een jack met lange mouwen, dat vaak gemaakt is
van een soort nylon). Een
zomerjas voldoet vaak niet.

- tijdens de vakanties worden minder banen gehuurd,

Een nieuw examen wordt
georganiseerd half oktober,
exacte datum wordt nog
vastgesteld. We hebben
gekozen om het examen na
de vakantie te organiseren,
zo is er voldoende tijd om
de technieken bij te leren.
Het examen wordt niet alleen georganiseerd voor
leden die gezakt zijn. Examen eisen staan vermeld op
onze website.

Hierbij de eisen:

Daarbij schoenen met een
stevige zool (plastic, leer of
sportschoenen zijn goed).

- de contributie wordt met
50 cent verhoogd
- en er worden een aantal
activiteiten gepland om geld
binnen te halen voor de
brigade.
Dit samen zal zorgen voor
het voortbestaan van de
brigade.

Data tot de zomer

Regio fundag

Info

Naast 2 juni is het 9 juni
ook geen zwemmen, dit in
verband met Pinksteren. 30
juni is het de laatste les
voor dit zwemseizoen, de
clubkampioenschappen worden dan weer georganiseerd.

Zaterdag 5 juli doen wij mee
met de regio fundag. Met
deze spelletjes dag op het
strand willen we het het
zwemseizoen fantastisch
afsluiten. Meer informatie
kunt u vinden op de flyer of
op de website. We raden
deze dag zeker bij jullie aan.

Om de communicatie tussen
ouders en brigade te verbeteren hebben wij besloten
dat er tussen 19:45 en
20:15 iemand van de brigade aanwezig zal zijn bij de
balie van het zwembad. Hier
kunt u dan uw vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

