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Lid worden???
Lidmaatschap bij de KrRb
kost €80,00 per jaar.
Aanmelden op donderdagavond in het zwembad!

Hier is de allereerste nieuwsbrief die uitkomt. Doordat het vrij lastig is om een
heel clubblad te vullen proberen we zo het laatste nieuws te brengen. We proberen bij voldoende nieuws deze om de 4 tot 8 weken uit te brengen. Wel
willen we jullie hulp bij vragen.
Dus als jullie een leuk stukje hebben stuur deze naar de redactie van de nieuwsbrief.
De examens zijn weer achter de rug. Nu wordt er geoefend voor de clubkampioenschappen. Deze worden gehouden op donderdag 14 juni. Hierna nog een paar weken en dan is
het al weer zomervakantie. Het kan zo zijn dat we al iets eerder zomervakantie zullen hebben. Dit heeft te maken met de verbouwing van het zwembad. Indien hier meer over bekend
is zullen jullie dit horen. Voor meer nieuws kun je ook op onze website kijken: www.krrb.nl

Clubkampioenschappen
Op donderdag 14 juni vindt bij voldoende aanmeldingen weer de jaarlijkse
clubkampioenschappen plaats!! Dit houdt in, wedstrijd zwemmen tegen je
eigen leeftijdgenootjes en van onze eigen vereniging. Er worden verschillende onderdelen gezwommen. En je kan nog een prijs winnen ook. Deze avond
is altijd erg gezellig! Dus meld je nu nog aan!!! Heb je je al aangemeld?
Dit kan vanavond nog!!

Jumbo Spaaractie!

En wij doen als Reddingsbridage mee!
Jumbo de Korf en Jumbo Crimpenhof zijn samen een spaaractie gestart voor
scholen en verenigingen, en de Krimpense Reddingsbrigade DOET MEE!
Wat moet je doen?
Wanneer je boodschappen doet bij Jumbo de Korf of Jumbo de Crimpenhof, bewaar het
bonnetje dan en lever deze in, in de bewaarbox die aan het zwembad staat op donderdagavond! Hiervoor hoef je niks speciaals te kopen, gewoon de dagelijkse bonnetjes! groot of
klein bedrag maakt niet uit!
van het totaalbedrag van de bonnetjes die jullie inleveren krijgt de Krimpense reddingsbrigade een mooi bedrag op de rekening gestort! van dit bedrag kunnen we leuke dingen doen!
Dus vraag aan je opa, oma, oom, tante, buurman, buurvrouw de bonnetjes wanneer zij ook
boodschappen doen bij Jumbo de Korf of Jumbo Crimpenhof en spaar mee!
Doe jij ook mee?
Als je nog vragen hebt over de jumbo spaaractie kun je die altijd stellen via
evenementen@krrb.nl of op donderdagavond aan Desiree Hanemaaijer!

Terugblik op de examens
In april zijn er weer examens gehouden. Op de eerste examenavond waren de
diploma’s Junior Redder 1 t/m 4 aan de beurt, van de 59 kandidaten zijn er 57
geslaagd. Op de tweede examenavond waren de overige diploma’s aan de
beurt, van de 41 kandidaten zijn er 40 geslaagd. Deze avond hebben we afscheid genomen
van de oude diplomalijn. De laatste groep kandidaten heeft afgezwommen voor hun KNBRDB diploma. Vanaf volgend seizoen werken we alleen nog maar met de nieuwe diplomalijn.
Naar aanleiding van de examens kregen we een aantal opmerkingen met betrekking tot de
kledingeisen, deze worden aangescherpt, hier hoort u binnenkort meer over.
Al met al kunnen we terugkijken op twee mooie, leerzame avonden.
Joost Loeve, Commissaris Opleidingen

Wedstrijd nieuws
Zaterdag 9 juni 2012 wordt de Tobbe wedstrijd in Gouda georganiseerd.
Ik hoor graag van alle wedstrijdzwemmers of je wel of niet mee kan.
Graag melden via wedstrijd@krrb.nl
Asprianten Team
Onze kleintjes worden groot en na de zomer hebben we geen aspiranten team meer.
Ben je een enthousiaste, snelle zwemmer. Vindt je het leuk om te trainen in de aspiranten wedstrijdploeg, wedstrijden
mee te zwemmen en ben je in de leeftijd van 8 - 10 jaar, meldt je dan aan bij Aline! Je ben altijd welkom een keer te proefzwemmen in de wedstrijd groep! Wij zwemmen van 19.20 - 20.00!
Groetjes,
Aline Vroon - v.d. Blom
wedstrijd@krrb.nl

Reddingsbrigade Kleding
Beste leden,
Het is mogelijk om via de KrRB reddingsbrigade kleding te kopen, momenteel hebben wij de kleine artikelen
op voorraad (zoals tassen en mutsen en truien) Hieronder staan een aantal voorbeelden met prijslijst. Bij
genoeg vraag zal ik een keer maand een bestelling doen, is de vraag minder dan zal het een keer per twee of drie maanden
een bestelling zijn.
Voor de beeldvorming komt eerdaags
een aangeklede pop aan het
wedstrijdbad te staan.
Je kan je bestelling doen bij Edward
Koolmees
Telefoonnummer: 06 14 38 52 17
Met vriendelijke groet,
Edward Koolmees
materieel commisaris

