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Aanvang seizoen 2016-2017
Het seizoen start op vrijdag 9 september.
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.
Recreatiebad Reeshof, vrijdagavond van 21.00 tot 22.00 uur
Hier trainen de volwassenen (competitie)spelers.
Eerste training 09-09-2016, laatste training 07-07-2017.
Geen trainingen
Vrijdag: 21/10 - 23/12 - 30/12 - 24/2 - 14/4 - 28/4 - 5/5 – 02/06
Zwembad Drieburcht, zaterdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
Hier traint de jeugd van het onderwaterhockey en de volwassenen.
Eerste training 10-09-2016, laatste training 08-07-2017.
Geen trainingen
Zaterdag: 22/10 - 24/12 - 31/12 - 25/2 - 15/4 - 29/4 - 6/5 - 3/6
Recreatiebad Reeshof, zaterdagmiddag van 17.45 tot 18.30 uur
Hier trainen de ScubaDoe-snorkelaars en de vinzwemmers.
Eerste training 10-09-2016, laatste training 08-07-2017.
Geen trainingen
Zaterdag: 22/10 - 24/12 - 31/12 - 25/2 - 15/4 - 29/4 - 6/5 - 3/6
Materiaal
Het benodigde materiaal voor het snorkelen en onderwaterhockey bestaat uit een snorkeluitrusting.
De onderwaterhockeyleden kunnen tijdens de training een stick en handschoen lenen. Voor het
vinzwemmen wordt gebruik gemaakt van een basis snorkel uitrusting, een monovin, een vinzwemsnorkel en een zwembrilletje. Van leden wordt op den duur verwacht een eigen basis
snorkeluitrusting te hebben. Introducées zijn altijd welkom. Wel graag vooraf aanmelden, zodat er
voor materiaal gezorgd kan worden.
Diplomazwemmen
Het diplomazwemmen vindt plaats op zaterdag 28 januari 2017 en zaterdag 8 juli 2017 van 17.40 uur
tot 18.30 uur in zwembad de Reeshof.
Wedstrijd Vinzwemmen
Op zondag 11 december 2016 organiseert RBT ’98 samen met de NOB de 6e landelijke competitiedag.
Deze wedstrijd vindt plaats van 13.00 uur tot 17.00 uur in zwembad De Drieburcht.
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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.
Afmelden voor de lessen/trainingen
Het kan natuurlijk zijn dat je een keer niet kunt komen zwemmen/trainen. Je kunt je dan afmelden
bij de hoofdtrainer of via een mailtje aan: onderwatersport@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 eventuele materialen in bij de ingangscontrole!

