Nieuwsbrief
Afdeling Reddingsbrigade - seizoen 2016-2017
Aanvang seizoen 2016-2017
De eerste lessen/trainingen van het seizoen vinden plaats op vrijdag 9 september in zwembad
Reeshof. De trainingstijden zijn hetzelfde als voor de zomervakantie. De trainingstijden zijn ook terug
te vinden op de website: www.rbt98.nl.
LET OP: we trainen meteen met kleding aan, denk aan je jas en schoenen!
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.
Trainingen
De reddingsbrigade van RBT ’98 traint op vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur in zwembad
Reeshof. We trainen in het achterste bad (met de duikplank) en gebruiken de achterste kleedkamers.
Ouders zijn van harte welkom om tijdens de trainingen op het bad te kijken. Denk aan slippers of
slofjes.
Geen trainingen
Op de volgende data zijn er geen trainingen: 28 oktober (herfstvakantie), 30 december & 6 januari
(kerstvakantie), 3 maart (krokusvakantie), 14 april (Goede Vrijdag), 28 april & 5 mei (meivakantie), 26
mei (Hemelvaart). De laatste trainingen vinden plaats op 7 juli. Ook tijdens de examens vervallen de
trainingen.
Examens
Op 25 november vinden hoogstwaarschijnlijk de examens plaats voor Junior Redder, Zwemmend
Redder en Life Saver. Deze datum is nog onder voorbehoud. Tijdens de examens vervallen alle
trainingen.
Kledingeisen Junior redder 1 t/m 4
 T-shirt,blouse of hemd met lange mouwen.
 Lange broek tot op de enkel, gemaakt van katoen. Lange broeken die naadloos aansluiten op de
huid zijn niet toegestaan.
 Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een
soort nylon).
 Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse
met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.
 De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water
niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en in goede staat te zijn.
 Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn niet
toegestaan).
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Kledingeisen Zwemmend redder 1 t/m 4 en Life Saver 1 t/m 3
 T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen.
 Lange broek tot op de enkel, gemaakt van spijkerstof of ribstof. Lange broeken die naadloos
aansluiten op de huid zijn niet toegestaan).
 Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een
soort nylon, niet wind doorlatend)
 Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse
met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.
 De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water
niet verloren kunnen worden. De kleding dient schoon en in goede staat te zijn.
 Schoenen (plastic, leren of sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder stevige zool zijn niet
 toegestaan).
Het gebruik van chloorbrilletjes, duikbrillen etc. is op geen enkel examenonderdeel toegestaan.
Mocht je nog vragen hebben over de kledingeisen, of twijfelen over de kleding, vraag het dan even
na bij Paul, Jørgen, Eefje of Vincent, of kijk op
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/servicedesk/docs/20150519_technisch_blad_kleding.pdf of
http://bondsinfo.reddingsbrigade.nl/servicedesk/docs/20150225_technisch_blad_schoenen.pdf
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.
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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 ingangscontrole of via een mailtje aan: reddingsbrigade@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
in bij de balie/ingangscontrole!

