Algemene Ledenvergadering 2015
Op 19 maart 2015 was het weer zo ver. De algemene ledenvergadering
van de vereniging.
Deze wordt altijd in maart gehouden in de verenigingsruimte van het
zwembad.

Verenigings Informatie
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

Alle commissies hebben hun jaarverslag van 2014 en het beleidsplan van 2015
gepresenteerd.
Tussendoor konden de belangstellenden hun vragen stellen.
Ook werd het verslag van de kascontrole commissie voorgelezen. De boekhouding
van de penningmeester was weer op orde.
Uiteraard zijn er wat aandachtspunten naar voren gekomen. We moeten blijven
werken aan onze naamsbekendheid. Dit omdat we graag meer nieuwe leden willen
verwelkomen.
Een ander punt is dat we altijd op zoek moeten blijven naar nieuwe sponsoren. Dit
om extra geld binnen te krijgen zodat we de contributie zo laag mogelijk kunnen
houden.
Na afloop hebben we met elkaar een drankje gedronken en is alles verder
nabesproken.
Uiteraard zijn jullie volgend jaar ook welkom op de algemene ledenvergadering.

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.

Berichtje vanuit commissie Wedstrijden
Beste zwemmers(sters)
Op zaterdag 14 maart vond de nacht marathon in Leiderdorp plaats. Deze
begon om 18:00 en eindigde om 2:00 ’s nachts. Tijdens deze wedstrijd deed er een
senioren team mee van de Krimpense Reddingsbrigade.
Iedere deelnemer kreeg een kwartier de tijd om zoveel mogelijk baantjes achter elkaar
te zwemmen. Uit eindelijk wisten de zwemmers een gemiddelde van ruim 885 meter
per persoon te zwemmen. Er werd dus totaal ruim 28,3 km gezwommen in 8 uur tijd.
Dit was goed voor een derde plaats in het klassement.
Op vrijdag 29 mei vindt er een avond marathon plaats in Hardinxveld-Giessendam.
Deze is voor de leeftijd tot en met 14 jaar. Hier zal 10 minuten achter elkaar gezwommen worden in plaats van een kwartier.
Mocht je in het wedstrijd team zitten, mee willen doen of meer informatie willen
ontvangen, dan kunnen jullie contact opnemen met mij via wedstrijden@krrb.nl .
Groetjes,
Bryan Peters

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,
Krimpense Reddingsbrigade
2920 AJ Krimpen aan den IJssel. Voor 1
juni of 1 december moet u opzegging Postbus 350
2920 AJ
door de secretaris zijn ontvangen.
Krimpen aan den IJssel

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

FAMILIE ZWEMFEEST bij de Kimpense Reddingsbrigade
Hallo allemaal!!
Op donderdag 30 april is er bij de Krimpense reddingsbrigade weer een FAMILIE ZWEMFEEST!
Wat houdt het in??
Op deze avond mag je in je eigen lesgroep komen zwemmen! Maar, dit keer niet alleen! Je mag je broer(tje),
zus(je), vader en moeder mee nemen! Iedereen mag dus met jou mee komen zwemmen!
Iedereen die je mee neemt om te zwemmen moet wel in het bezit zijn van een A-diploma!
We hopen allemaal dat jullie veel gezinsleden mee nemen zodat het een gezellige avond wordt met zijn allen!

Kalender
Hallo allemaal!!
Uiteraard staat er weer veel op de planning! Schrijf de volgende data maar snel in je agenda!
Op maandag 27 april 2015 zal de Krimpense Reddingsbrigade een demonstratie geven in het
zwanenmeer, we zullen laten zien hoe een echt ongeval wordt opgelost 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 donderdag 30 april 2015 zal er weer een Familie zwemfeest zijn! Iedereen mag dan zijn broer(tje), zus(je),
vader en moeder mee nemen om te komen zwemmen in jou lesgroep! Iedereen die mee komt om te zwemmen
moet wel in het bezit zijn van een A-diploma.
Donderdag 7 & 14 mei 2015 hebben we GEEN zwemmen in verband met de meivakantie en Hemelvaart.
In de hele maand Juni 2015 zullen we stroopwafels gaan verkopen! Hier krijgt iedereen nog uitleg over aan het
bad. Met de verkoop van de stroopwafels hopen we de clubkas een beetje te kunnen vullen voor leuke dingen!
Op donderdag 9 juli 2015 is het weer tijd voor een avondje ouder– kind zwemmen! Dan mag je pappa en/ of
mamma meenemen om te laten zien wat jij in de afgelopen tijd allemaal hebt geleerd! Pappa en mamma kunnen
dan ook de kleine kneepjes van het reddingsvak leren!
Donderdag 9 juli 2015 is de LAATSTE zwemavond van dit seizoen
Donderdag 27 augustus 2015 is de EERSTE zwemavond van het nieuwe seizoen
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
Groetjes,
Desiree Hanemaaijer,

