Algemene Ledenvergadering
Op 14 maart jl. was de Algemene Ledenvergadering in het clubhuis van het
zwembad. Alle bestuursleden hebben de jaarverslagen en de beleidsplannen
voorgelezen. Uiteraard werden de vragen die de leden hadden beantwoord en
alle plannen goedgekeurd. Verder trad Aline Vroon af als bestuurslid. Haar taken worden
overgenomen door Bryan Peters.

Verenigings Informatie Aline: dank voor al je inzet en Bryan: veel succes toegewenst.
Voorzitter:
Dick den Ouden
voorzitter@krrb.nl
Secretaris:
Job Hanemaaijer
secretaris@krrb.nl
Penningmeester:
Hendrikus van der Blom
penningmeester@krrb.nl
Opleidingen:
Joost Loeve
opleiding@krrb.nl
Materiaal:
Edward Koolmees
materiaal@krrb.nl
Wedstrijden:
Bryan Peters
wedstrijden@krrb.nl
Evenementen:
Desiree Hanemaaijer
evenement@krrb.nl

Aanmelden kan op donderdagavond
aan het bad!

Lid worden???
Informatie contributie: De contributie zal 2 maal per jaar worden geïnd
middels automatische incasso op 1
januari en 1 juli worden . Vragen en/
of problemen m.b.t. de contributie
kunnen schriftelijk aan de penningmeester worden gesteld: postbus
350, 2920 AJ Krimpen aan den IJssel.
E-mailen kan ook.

De opkomst was dit jaar niet al te hoog. Uiteraard waren de meeste kaderleden aanwezig
aangevuld met een aantal andere leden.
We hopen volgend jaar op een hogere opkomst
Zoals jullie in de uitnodiging hebben gelezen was een van de aandachtspunten tijdens de
Algemene Ledenvergadering het verhogen van de contributie. Het ledenaantal en subsidies
zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van de vereniging die in het afgelopen jaar flink zijn
afgenomen. Aan de andere zijde van de balans is de bad huur en de contributie aan de Bond
de grootste uitgavenbron. Deze beide posten zijn de afgelopen periode gestegen. Om te
zorgen voor een gezond financieel balans van de vereniging heeft het bestuur dan ook voorgesteld tot het verhogen van de contributie. Na enig overleg en discussie hebben alle op de
Algemene Ledenvergadering aanwezige leden ingestemd met de door het bestuur voorgestelde contributieverhoging. De contributie zal per 1 juli 2014 worden verhoogd naar € 42,50
en per 1 januari 2015 naar € 45,00 per half jaar.

Groet, Dick den Ouden, voorzitter

Regionale voorzieningen Reddingsbrigade (RVR)
Wellicht is dit voor de meeste leden nog onbekend.
Vorig jaar is de Krimpense reddingsbrigade benaderd om deel uit te gaan maken
van de RVR.
De Regionale Voorziening Reddingsbrigades richt zich op de veiligheidsregio’s en het aansluiten van de reddingsbrigades in de veiligheidsregio’s.
Denk aan bewakingen, opleidingen en voorlichting.
Wij vallen onder de regio Rotterdam Rijnmond.
Het doel is om meer samen te gaan werken met de andere brigades in de regio. Op 5 april
was hiervoor een grote oefening gepland bij de Brielse meren. Alle brigades uit de regio deden
hier aan mee.
Ook wij waren met 9 mensen vertegenwoordigd.
Er was een ochtend en een middag programma. In de ochtend was je bijvoorbeeld de redder
en in de middag was je dan de drenkeling of andersom.
Het was een zeer geslaagde oefening. Het weer zat erg mee en we hebben veel geleerd en
andere mensen leren kennen vanuit de regio.

Opzegging lidmaatschap
Alleen mogelijk per 30 juni of 31
december. U dient dit uiterlijk zes
weken van te voren schriftelijk bij de
leden administratie kenbaar te maken. Dit kan per e-mail secretaris@krrb.nl of via postbus 350, 2920 AJ
Krimpense Reddingsbrigade
Krimpen aan den IJssel. Voor 1 juni of
1 december moet u opzegging door de Postbus 350
2920 AJ
secretaris zijn ontvangen.
Krimpen aan den IJssel

Contact Informatie
www.krrb.nl
info@krrb.nl

Berichtje vanuit commissie Wedstrijden
Zoals sommige van jullie weten heeft er afgelopen ALV een bestuurswisseling plaats
gevonden. Commissaris Wedstrijden, Aline van der Blom, is gestopt als bestuurslid. Bryan Peters (de
schrijver van dit stukje) heeft Aline opgevolgd als Commissaris Wedstrijden.
Ik zal mezelf even voorstellen voor de mensen die mij nog niet kennen. Mijn naam is Bryan Peters en ik
ben 20 jaar oud. Ik studeer Luchtvaarttechnologie in Delft. Ondertussen ben ik ook al bijna 11 jaar lid van
de Krimpense Reddingsbrigade. In deze 11 jaar heb ik talloze wedstrijden gezwommen in het wedstrijd
team van Krimpen. Sinds 2010 hebben jullie mij kunnen zien aan het bad als ‘badmeester’ in alle leeftijdscategorieën. Hiernaast heb ik nog meer voor de Krimpense Reddingsbrigade betekend. Ik ben al
twee jaar lid van de werkgroep ‘Clubkampioenschappen’ en commissie opleidingen. Naast mijn lidmaatschap voor de Krimpense Reddingsbrigade, ben ik ook lid van de Reddingsbrigade Texel. Dit houd in dat
ik in de zomer een aantal weken de stranden van Texel bewaak als strandwacht. Hier kan ik goed geleerde lessen in het zwembad, in de ‘echte’ praktijk gebruiken en andersom natuurlijk. Als Commissaris
Wedstrijden ben ik verantwoordelijk voor het zoeken naar talent, trainen van de wedstrijdploeg en deelname aan (regionale) wedstrijden. Ik ben dus altijd op zoek naar de snelle zwemmers van onze brigade.
Mocht je nog vragen hebben aan mij, of over de wedstrijdgroep, dan mag je me altijd aanspreken aan
het bad op donderdagavond of een mailtje sturen naar: wedstrijden@krrb.nl
Met sportieve groet,
Bryan Peters, Commissaris Wedstrijden

Evenementen Kalender
Hallo allemaal!!
Uiteraard staan er bij ons weer leuke activiteiten voor de deur! We zullen er alvast een paar
verklappen!
Op zaterdag 26 april 2014 zal de Krimpense Reddingsbrigade een demonstratie geven in het zwanenmeer, we zullen laten zien hoe een echt ongeval wordt op gelost en daarna zijn er een aantal leuke dingen die je zelf kan doen!
We vinden het leuk als je komt kijken en je bent dan ook meer dan welkom om van 13:00-14:-00u te kijken en mee te doen!
Op 8 mei 2014 maken we er een gezellige donderdag van deze avond mag je een vriendje of vriendinnetje mee nemen om samen te zwemmen bij de reddingsbrigade!
Tijdens de zwem4daagse die van 23 juni t/m 27 juni 2014 in zwembad de lansingh zal de Krimpense
Reddingsbrigade 2 dagen aanwezig zijn. Tijdens deze avonden zal de reddingsbrigade activiteiten aanbieden.
Er zijn uiteraard meer activiteiten deze zijn terug te vinden in de agenda op de website en in de volgende nieuwsbrief! Heb je nog vragen? Stel ze via de e-mail (evenement@krrb.nl) of op donderdag aan het
bad

