Voorwoord van de voorzitter
Na een mooie zomerperiode is bijna de herfstperiode aangebroken.
We zijn nu weer aan het zwemmen. En na de zomervakantie is dit toch ook
weer heel fijn.Er wordt al hard gewerkt aan de conditie en ook voor de
diploma’s wordt weer geoefend.Dit blijft erg belangrijk. Zoals we allemaal weten zijn er
afgelopen zomer weer een hoop ongelukken in het binnenwater en aan de kust gebeurt.
Met elkaar proberen we de kinderen op te leiden zodat ze zichzelf en later ook andere
mensen kunnen redden.
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Aanmelden kan op donderdagavond
aan het bad!

Lid worden???
Informatie contributie: De
contributie in 2014 bedraagt € 42,50
per half jaar en zal (bij automatische
incasso) op 1 januari en 1 juli worden
geïnd. 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.

Mochten jullie nog vriendjes, vriendinnetjes, broers, zussen en papa’s en mama’s hebben die
het leuk lijken om ook te komen zwemmen zijn die van harte welkom. Als jullie hier meer
informatie over willen kunnen jullie mailen naar info@krrb.nl , of vraag het na aan degene
die je les geeft.
Iedereen weer heel veel zwemplezier toegewenst in het nieuwe seizoen, en tot ziens in het
bad!
Groetjes, Dick den Ouden,
Voorzitter

Van de Penningmeester
Ook wij zijn over op IBAN. Mocht dit voor problemen zorgen neem dan contact
op met de penningmeester.
Met Vriendelijke Groet, Hendrikes van der Blom,
Penningmeester Krimpense Reddingsbrigade

Opleidingen en Examens
Beste zwemmer,
Zoals in de voorgaande nieuwsbrief al werd aangekondigd, worden de
examens dit jaar in november gehouden. In voorgaande jaren bleek het
voorjaar niet de meest gunstige periode voor examens, waardoor we het dit
seizoen naar achteren hebben geplaatst.
Omdat we als kader gemerkt hebben, dat er nogal wat moeite met het kledingzwemmen is,
hebben we besloten dat we vanaf komende week (18 september 2014) iedere week met
kleding zwemmen. Dit om jullie allemaal klaar te stomen voor het examen.
Hieronder de kledingeisen, waaraan je moet voldoen:
Een T-shirt, blouse of hemd met Lange mouwen
Een regen-/windjack
Een lange spijkerbroek (tot over de enkels)
Schoenen. Plastic-, leren- of sportschoenen zijn toegestaan, schoenen zonder stevige
zool (zoals surfschoentjes) zijn niet toegestaan.
De definitieve datum en tijd van het examen volgt, deze krijg je met de uitnodiging voor het
examen.
Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, kan je altijd mailen naar opleiding@krrb.nl

Opzegging lidmaatschap
Groetjes, Joost Loeve
Alleen mogelijk per 30 juni of 31
Comissaris Opleidingen
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

Evenementen Kalender
De vakantie is weer voorbij, maar dit jaar staan er ook weer een hele boel leuke activiteiten te wachten bij de
Krimpense Reddingsbrigade! Hieronder volgt een kalender met data zodat je ze vast in je agenda kan zetten als je
erbij wilt zijn!
13 September 2014 t/m 30 oktober doen we mee met de Grote Clubactie
20 September 2014 zal de Krimpense Reddingsbrigade aanwezig zijn bij de Sportmarkt op het tyter plein
25 Oktober 2014 zal er een activiteit worden georganiseerd voor alle leden vanaf 18 jaar en ouder
8 November 2014 zullen we bij zwembad de Lansingh een gastles geven tijdens de Aqua Kids!
15 November 2014 hopen we dat Sinterklaas een bezoekje brengt aan Krimpen aan den Ijssel
4 December 2014 Sinterklaas Familie feest bij de Krimpense Reddingsbrigade!
18 December 2014 zwemmen met kaarslicht (en een vriendje of vriendinnetje!)
In Januari staan er ook al leuke activiteiten gepland, maar die komen in de volgende nieuwsbrief!
Heb je vragen over een activiteit, wil je meedoen of helpen, mail dan naar evenement@krrb.nl of spreek Desiree Hanemaaijer aan in het bad op donderdagavond!
Groetjes, Desiree Hanemaaijer
Comessaris evenementen

Grote Club Actie 2014
Leuk dat je loten wilt gaan verkopen voor de Krimpense Reddingsbrigade!
Hieronder zal een korte uitleg worden gegeven over hoe het te werk gaat:
Vanaf 13 september mag je loten gaan verkopen (niet eerder hoor!) langs de straten maar je kunt ze natuurlijk ook verkopen
bij bijvoorbeeld je buren, familie en vrienden. De loten kosten €3,- per stuk en daarvan gaat€2,10 naar de vereniging .
Als je loten verkocht heb laat je de koper zijn of haar gegevens invullen op het formulier welke je van de vereniging gekregen
hebt. (ze worden uitgedeeld, heb je hem niet gehad, vraag er dan zelf even om!) De mensen aan wie je loten verkocht hebt
krijgen een deurzegel, zo kan iedereen zien dat er al loten gekocht zijn. Als je genoeg loten verkocht heb, lever je, je formulier
in bij Desiree of Annelies, in het zwembad. De Uiterlijke inleverdatum is: 9 Oktober 2014. Daarna krijg je het aantal loten
wat je verkocht heb en als je die gaat afleveren worden de loten betaald. Het geld lever je de week erna weer in bij Desiree
of Annelies en dan krijg je van ons je verdiende geld! Want voor elke 5 loten die jij verkocht hebt verdien je zelf €2,50. Ga
niet zelf het geld inhouden, dat regelen wij.
Heel veel plezier en Succes!!
Groetjes, Desiree Hanemaaijer
Comessaris evenementen

