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Aanmelden kan op donderdagavond
aan het bad!

Lid worden???
Informatie contributie: De contributie in 2013 bedraagt € 40,00 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.

Na een mooie zomerperiode is bijna de herfstperiode aangebroken.
We zijn nu weer een aantal weken aan het zwemmen. En na de zomervakantie
is dit toch ook weer heel fijn.
Er wordt weer hard gewerkt aan de conditie en ook voor de diploma’s wordt weer geoefend.
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!

Bericht namens Opleidingen en Examens
Beste leden, ouders, verzorgers,
De afgelopen jaren hebben wij als commissie examens gemerkt dat er steeds meer mensen
moeite hadden met de tijd waarin wij de examenavonden plannen. Dit gebeurde vooral in
de maanden april, mei en juni. Vanuit de scholen staan er in deze maanden veel activiteiten
op het programma, denk aan schoolreisjes, eindexamen e.d. Om onze leden hierin tegemoet
te komen zijn we als commissie en bestuur gaan zoeken naar alternatieven. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de maand november. Dit houdt in dat de komende examens worden
gehouden in november 2014. Een definitieve datum volgt nog, dit gaat in overleg met een
regionale examenvoorzitter.
Ik hoop u betreffende de examens voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
Namens Commissie Opleidingen en Examens,
Joost Loeve
Bestuurslid Opleidingen en Examens

Belangrijke Data
Middels deze brief willen wij jullie nu alvast op de hoogte stellen van een aantal belangrijke
data komend seizoen! Dus schrijf ze vast in je agenda!
24 okt - geen zwemmen vakantie
16 nov - intocht Sinterklaas, bewaking door KrRB
28 nov Sinterklaas in bad
19 en 26 dec geen zwemmen i.v.m. kerst vakantie
2 jan ouder/kind zwemmen
20 febr - geen zwemmen i.v.m. voorjaarsvakantie
13 maart algemene leden vergadering, va 20.00u geen zwemmen
1 mei geen zwemmen i.vm. meivakantie
29 mei hemelvaart
3 juli clubkampioenschappen
17 juli laatste zwemavond

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

Terugblik Kidsmiddag en BBQ 2013
Op zaterdag 28 september heeft er voor het allereerst een kindermiddag plaats gevonden! Voor deze middag waren alle jeugdleden uitgenodigd en samen met de leden die zich hadden op gegeven hebben we een erg gezellige
middag gehad. We zijn begonnen met een bekertje limonade waarna we op het sportveld bij ’t onderdak spelletjes! De organisatie had spelletjes bedacht die speciaal met de Reddingsbrigade zo was er bijvoorbeeld een reddingsbrigade sudoku gemaakt en hebben met de reddingsboei gegooid. We hebben de middag afgesloten met
een zakje chips en een lekker glas limonade!
Wat ons betreft vonden we het super leuk en gezellig dag! Wij willen dit zeker nog een keer gaan doen! Ben jij er
dan ook bij?
In de avond was op dezelfde locatie een jaarlijkse BBQ voor alle leden van 16 jaar en ouder! Net als ieder jaar
stond er een grote BBQ waarop je zelf het vleesje kon bakken! Onder het genot van een drankje en een stukje
vlees (en het heerlijke weer van die hele dag) is het ook weer een erg gezellige avond geworden!
Via deze weg wil ik de mede organisatoren bedanken en iedereen weer uitnodigen voor de volgende keer!
Namens het bestuur,
Desiree Hanemaaijer

Berichtje vanuit de wedstrijdcommissie
Beste zwemsterren!
Er staan weer een aantal wedstrijd data op de agenda! Schrijf ze in je agenda en mail naar wedstrijd@krrb.nl of je
mee kan! (ook als je niet mee kan alsjeblieft!)
Datum?

Soort wedstrijd en Waar?

Voor wie?

26 oktober

Najaarswedstrijd, Schiedam

Asp,Jun,Sen.

16 november

EHAD, Oss

23 november

Zwolse avondmarathon, Wezep

Senioren

14 december

Oudejaarswedstrijd, Weert

Aspiranten + junioren

11 januari

Nieuwjaarswedstrijd in Weert

Senioren

15 maart

Avondmarathon, Leiderdorp

Senioren

2013

2014

Sportieve groet,
Aline Vroon,
Namens het bestuur

