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Aanvang seizoen 2016-2017
De eerste lessen van het seizoen vinden plaats op zaterdag 10 september, in zwembad de Reeshof.
De lessen zijn in blokken van 40 minuten tussen 15.00 uur en 17.40 uur. Nieuwe leden ontvangen de
lestijd per e-mail.
Adresgegevens
Secretariaat RBT ’98
Michelle Vermeer
Hoevelakenstraat 45
5045 GA Tilburg
013 — 570 13 47
info@rbt98.nl
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig. In deze nieuwsbrief staan allerlei zaken die van belang zijn
voor onze leden. De nieuwsbrief is te vinden bij de balie/ingangscontrole, op de website en wordt
verzonden per e-mail.
Zwemlessen
De afdeling Opleidingen van RBT ’98 geeft les op zaterdagmiddag tussen 15.00 en 17.40 uur in
zwembad Reeshof. We zwemmen in het achterste bad (met de duikplank) en gebruiken kleedkamers
3 en 4. Ouders zijn tijdens de eerste twee lessen van hun kind welkom om tijdens de les op het bad
te kijken. Denk aan slippers of slofjes.
Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van niveaubandjes. Voor aanvang van de 3e les, dient u
dit bandje tegen een borg van € 5,00 aan te schaffen bij de ingangscontrole. Bij beëindiging van het
lidmaatschap of behalen van de diploma’s, levert u het bandje weer in bij de ingangscontrole en
krijgt u de borg retour. Bij tussentijds verlies van het bandje, dient u een nieuw bandje aan te
schaffen. Wanneer uw kind door mag naar de volgende lesgroep, wordt het bandje omgewisseld
voor het daaropvolgende.
Vragen
Wanneer u vragen hebt over de vorderingen van uw kind, kunt u bij de ingangscontrole een briefje
invullen. U zult dan zo spoedig mogelijk antwoord ontvangen.
Omkleden en douchen
Uw kind mag 10 minuten voor aanvang van de les gaan omkleden in kleedkamer 3 en 4. Kleedkamer
3 is voor meisjes en voor moeders met kinderen, kleedkamer 4 is voor jongens en voor vaders met
kinderen. Het is niet toegestaan kleding achter te laten in de kleine kleedhokken of deze hokken
onnodig bezet te houden. Voor aanvang van de les moet uw kind verplicht douchen.
Geen lessen
Op de volgende data zijn er geen lessen: 22 oktober (herfstvakantie), 24 december & 31 december
(kerstvakantie), 25 februari (carnaval), 15 april (Pasen), 29 april & 6 mei (meivakantie) en 3 juni
(Pinksteren). De laatste lessen vinden plaats op 8 juli.
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Extra kijklessen
Vanaf dit seizoen zijn er extra kijklessen. De laatste 15 minuten van de les zijn de ouders welkom op
het bad om naar de vorderingen van hun kind te kijken. De 15 minuten kijklessen vinden plaats op 29
oktober 2016, 11 februari 2017 en 22 april 2017.
Ouder zwemt mee en grote kijkles
Op 17 december 2016 en 8 juli 2017 mag er per leskind 1 ouder de zwemles vanuit het water
meebeleven. Overige belangstellenden kunnen de hele les vanaf de kant meekijken.
Diplomazwemmen
26 november 2016, 18 maart 2017 en 8 juli 2017
Contributieregeling 2016-2017
De contributieregeling van RBT ’98 is te vinden op de website, www.rbt98.nl.
Voor alle leden die gebruik maken van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg, hanteren wij de
volgende stappen:
1. U ontvangt per e-mail een factuur van RBT ’98.
2. Wanneer U voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van het budget uit
de Meedoenregeling, dan stuurt U de factuur door aan penningmeester@rbt98.nl, met het
verzoek om de factuur uit het budget van de Meedoenregeling te voldoen.
3. RBT ’98 betaalt de factuur uit het budget van de Meedoenregeling, en geeft dit per mail door aan
U. Wanneer het budget onvoldoende is, mailt RBT ’98 het resterende bedrag aan U.
4. Het resterende bedrag wordt door U overgemaakt op rekening van RBT ’98, onder vermelding
van het factuurnummer.
Voor alle leden die gebruik maken van stichting Leergeld van de gemeente Tilburg, dient u zelf de
volgende stappen te doen:
1. U ontvangt per e-mail een factuur van RBT '98.
2. Wanneer U voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van stichting Leergeld, dan
stuurt U de factuur zelf door aan stichting Leergeld.
3. In een aantal gevallen is het nodig om de factuur als PDF aan te leveren. Een verzoek hierom kunt
u mailen aan penningmeester@rbt98.nl. Ook deze PDF-factuur stuurt U vervolgens zelf door aan
stichting Leergeld.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u hiervoor terecht bij onze penningmeester:
penningmeester@rbt98.nl.
Huisregels
Zorg dat je op tijd komt;
Doe de lange haren vast in een staart of vlecht;
Ga voor de les naar het toilet;
Douchen voor en na de les (met badkleding aan);
Zwemkleding verplicht tijdens de les;
Het geslacht van de ouder bepaalt de keuze van het kleedhok;
Doe je niveaubandje om;
Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel of de instructeurs van Opleidingen;
In de ruimte na de kleedkamers zijn schoenen verboden;
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Het gebruik van chloorbrilletjes, duikbrillen etc. is op geen enkel onderdeel toegestaan.
Afmelden voor de lessen
Het kan natuurlijk zijn dat je een keer niet kunt komen zwemmen. Je kunt je dan afmelden bij de
ingangscontrole of via een mailtje aan: opleidingen@rbt98.nl.
Beëindiging lidmaatschap
Je kunt het lidmaatschap van RBT ’98 schriftelijk of per e-mail opzeggen, mits aan alle
(betalings)verplichtingen is voldaan. Stuur je mail aan info@rbt98.nl. Lever ook je lidmaatschapskaart
en eventueel het niveaubandje in bij de ingangscontrole!

