
	

Van	zeezwemtochten	voor	de	kust	 van	Walcheren	 tot	onze	eigen	vertrouwde
havendag	 in	 Zierikzee.	 Van	 Bruinisse	 tot	 Goes,	 van	 zwemmenwedstrijd	 tot
zeiltochten,	Het	was	een	actieve	zomer	voor	onze	leden!

Klik	 om	 de	 knop	 hier	 onder	 om	 mee	 te	 maken	 hoe	 de	 Zierikzeesche
mosselvloot	 er	 uit	 ziet	 vanuit	 onze	 reddingsboot	 tijdens	 de	 vaartocht	 tijdens
havendag.	

Ook	is	er	geoefend,	in	plaats	van	inzet	tijdens	rescue	Vlissingen.	Omdat	dit	niet
door	 ging,	 hebben	 wij	 samen	 met	 andere	 Zeeuwse	 reddingsbrigades	 en	 de
KNRM	deelgenomen	aan	een	oefening	op	het	Veerse	Meer.	Oefenen	om	klaar
te	zijn	voor	een	rampsituatie	en	een	groot	incident.	
	

Even	 aandacht	 voor	 het	 volgende,	 van	 Laco	 hebben	 we	 bericht	 gekregen	 dat	 per	 28
september	 Laco	 een	 rookvrije	 zone	 is.	 Binnenkort	 zullen	 er	 blauwe	 wegmarkeringen
worden	 geplaatst	 waar	 de	 rookvrije	 zone	 begint,	 dat	 is	 bij	 de	 overgang	 van	 de
parkeerplaats	naar	het	Laco-terrein.	Later	zullen	er	ook	nog	borden	worden	geplaatst	op
die	 plaatsen	 waar	 de	 rookvrije	 zone	 begint.	 Dit	 betekent	 dat	 vanaf	 28	 september	 het
terrein	van	Laco	valt	onder	een	 rookvrij	 omgeving	waar	niet	meer	gerookt	mag	worden.
Roken	is	pas	weer	toegestaan	vanaf	het	parkeerterrein.

We	vragen	jullie	dit	besluit	te	respecteren	voor	een	bijdrage	aan	ieders	gezondheid.
Dank	voor	jullie	medewerking!

De	 grote	 clubactie	 komt	 er	 weer	 aan!	 Loten	 kopen	 en	 door	 de	 lotenverkoop	 zorg	 je
ervoor	dat	wij	als	vereniging	geld	verdienen!	
	
De	Grote	Clubactie	is	er	om	verenigingen	te	helpen.	
Van	 alle	 Nederlandse	 loterijen	 geeft	 de	Grote	 Clubactie	 het	 allerhoogste	 percentage
direct	 aan	het	 goede	doel,	 namelijk	 80%.	De	start	 	 is	 op	24	 september,	 nemen	 jullie

weer	een	boekje	mee	vanuit	het	zwembad?	Daarnaast	krijgen	alle	leden	ook	een	digitale	link.	

Verkoop	je	de	meeste	loten?	Dan	win	je	een	leuke	prijs,	van	ons,	voor	jou!	

23	en	24	september	Veerse	Meer	EHBO	instructeursdagen,	
24	september	Havenconcert	Zierikzee
8	oktober	landelijke	oefening
5	november	EHBO	herhalingsles
18	november	examen	reddertjes
19	november	Sinterklaasintocht	Zierikzee
25	november	overige	examens
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NIEUWSBRIEF
De	 zomer	 is	 weer	 voorbij,	 zeker	 als	 ik	 nu	 tijdens	 het	 schrijven	 van	 deze	 nieuwsbrief	 naar	 buiten	 kijk.	 Je	 zou	 zeggen	 dat	 een
reddingsbrigade	zonder	vast	bewakingsgebied	op	een	strand,	niet	direct	veel	met	het	weer	te	maken	heeft.	Niets	is	minder	waar,	ook
deze	zomer	waren	wij	weer	overal	te	zien	en	hebben	tal	van	leden	er	voor	gezorgd	dat	diverse	evenementen	doorgang	konden	vinden.
Zonder	reddingsbrigade	geen	evenementen	dan,	hoor	ik	u	denken.	Daar	komt	het	in	een	aantal	gevallen	wel	op	neer.	Je	ziet	steeds
meer	dat	vergunningverleners	van	evenementen	rond	het	water	in	de	vergunningseisen	opnemen	dat	er	toezicht	aanwezig	moet	zijn.
Daar	 komt	 de	 reddingsbrigade	 om	 de	 hoek,	 gelukkig	 hebben	 wij	 materiaal	 en	 gemotiveerde	 vrijwilligers	 om	 dit	 te	 organiseren.
Vrijwilligers	zijn	hiervoor	wel	nodig,	als	dit	allemaal	tegen	commerciële	tarieven	zou	moeten	plaatsvinden,	al	deze	man-	en	vrouwuren,
is	het	voor	de	meeste	evenementen	die	meestal	ook	weer	door	stichtingen	en	vrijwilligers	worden	georganiseerd,	financieel	niet	meer
haalbaar.	Dus	dankzij	onze	mensen	was	het	een	mooie	zomer	in	Zeeland!	Gemotiveerde	mensen	zijn	hard	nodig,	help	je	mee?						PK

Zwembad
Een	 nieuw	 zwemseizoen,	 nieuwe	 examens?	 Jazeker,	 de	 examens	 reddingszwemmen	 komen	 er	 weer	 aan!	 Om	 wat	 corona
achterstanden	weg	te	werken	en	om	er	weer	voor	te	zorgen	dat	het	examen	in	een	vaste	cyclus	in	november	terecht	komt	is	er	dit	jaar
een	extra	examen.	Nu	zitten	onze	zwemmers,	groot	en	klein,	vol	motivatie	dus	dat	moet	geen	probleem	zijn.	Nog	even	doorknallen	en
dan	is	iedereen	klaar	voor	de	examens.	De	examen	data:	

18	november	voor	de	reddertjes	(de	jongste	groepen)
25	november	bondsexamen	voor	de	overige	groepen

Er	 is	altijd	 twijfel	over	de	kledingeisen,	via	de	onderstaande	 link	 (klik	op	de	knop)	komt	u	op	onze	site,	met	een	document	waar	de
eisen	worden	toegelicht.	
	

Kledingeisen

Raboclubactie
De	Rabobank	stelt	weer	sponsorgeld	beschikbaar.	Dit	wordt	niet	zomaar	uitgekeerd	aan	verenigingen	maar	dit	moet	verdiend	worden
door	stemmen	te	verzamelen,	ben	je	lid	bij	de	Rabobank?	Stem	op	ons!	Zie	onderstaande	link	(klik	op	de	knop).

Wij	halen	dit	jaar	geld	op	om	de	nieuwe	trailer	waar	onze	reddingsboot	op	staat	te	financieren.	

Stemmen	voor	Rabo	ClubSupport	is	mogelijk	tot	en	met	27	september	2022.		

Stem	Hier	!

Promotie	en	voorlichting
Promotie	van	de	vereniging	en	voorlichting	 in	één	moeite	door.	Geen	probleem!	Bij	diverse	evenementen	op	het	eiland	zijn	wij	ook
deze	 zomer	 aanwezig	 geweest	 met	 een	 kraam,	 spelletjes,	 boten	 en	 informatie.	 In	 Burgh-Haamstede	 hebben	 wij	 samen	 met	 de
Strandreddingsbrigade	Westerschouwen	beide	 verenigingen	en	het	 reddingswerk	 in	 het	 algemeen	gepromoot.	 In	Scharendijke	 kon
men	zelfs	nog	een	stukje	meevaren.	

Evenementenbewaking

Havendag!

Rookvrije	zone	Laco

Grote	Clubactie

Clubkleding
Het	is	een	prachtig	zicht	in	het	zwembad,	alle	leden	in	het		zwemtenue	van	onze	club.	Wij	zien	dan	ook	graag	dat	onze	leden	deze
zwemkleding	 dragen	 bij	 brigade	 activiteiten.	 Nu	 groeien	 kinderen	 uit	 hun	 zwemkleding	 en	 zal	 er	 een	 moment	 komen	 dat	 de
zwemkleding	vervangen	moet	worden.	Dit	kan	via	Intersport	Zierikzee.	In	de	winkel	hangt	een	Reddingsbrigade	collectie.	Wij	houden
het	niet	bij	zwemkleding,	er	is	nog	veel	meer	beschikbaar!	In	de	winkel	kan	je	eventueel	passen	en	bestellen	doe	je	vervolgens	via	de
site.	De	kleding	wordt	bij	Intersport	afgeleverd,	bedrukt	en	is	daar	dan	weer	op	te	halen.	Weet	je	wat	nog	mooier	is?	Bij	iedere	aankoop
gaat	er	een	percentage	naar	de	clubkas,	dus	korting	voor	jou	en	centen	voor	de	club!	

Naar	de	WEBSHOP	RBZD

ALV
In	 juni	 heeft	 onze	 Algemene	 Leden	 Vergadering	 plaatsgevonden.	 De	 opkomst	 was	 wat	magertjes,	 helaas.	 Het	 is	 niet	 het	 leukste
moment	 in	 het	 jaar,	maar	 toch	beste	 leden,	 het	 is	 een	belangrijk	 jaarlijks	 terugkerend	moment!	Wij	 ontkomen	helaas	niet	 aan	een
verhoging	van	de	contributie	met	5	euro,	wij	hopen	dat	dit	voorlopig	even	genoeg	is.	Door	stijgende	kosten	is	dit	helaas	onvermijdelijk.
De	bondsafdracht	is	per	lid	verhoogt,	de	zwembadkosten	stijgen,	abonnementen	en	administratiekosten,	alle	prijzen	stijgen.	Wij	doen
ons	best	om	de	kosten	voor	de	 leden	zo	 laag	mogelijk	 te	houden,	hiervoor	zijn	wij	afhankelijk	 van	sponsoring,	subsidie	en	andere
vormen	van	inkomsten.	

Rinus	Roon	Profile	Pas!
Haal	 samen	 met	 Profile	 Car	 &	 Tyreservice	 Zierikzee	 en	 Middelharnis	 geld	 op	 voor	 de	 clubkas	 van	 je	 vereniging!	 Elk	 lid	 van	 je
vereniging	 dat	 bij	 onze	 vestigingen	 een	 product	 koopt	 of	 een	 werkplaats	 afspraak	 maakt,	 brengt	 geld	 in	 het	 laatje:	 5%	 van	 het
factuurbedrag	gaat	direct	naar	 je	vereniging!	Dit	 is	een	wel	heel	eenvoudige	manier	om	voor	meer	 inkomsten	voor	 je	vereniging	 te
zorgen.	Aarzel	niet	en	vraag	je	gratis	sponsorpas	aan!		Doe	mee	en	steun	de	RBZD!
	

Aanvraag	Profile	Pas

Help	je	mee?
Bij	deze	een	oproep	aan	onze	 leden	en	ook	de	ouders	van	onze	 leden!
Ben	je	lid?	Wil	je	dat	de	reddingsbrigade	leuke	activiteiten	organiseerd	en
aan	de	 lat	blijft	 staan	als	het	nodig	 is?	Zonder	onze	 leden	zijn	wij	niets,
meld	je	aan	en	help	mee!

Bent	 u	 bekend	 met	 het	 office	 365	 pakket	 en	 heb	 je	 ideën	 hoe	 we	 dit
kunnen	inrichten	voor	onze	vereniging?	Laat	je	horen!

Neem	 eens	 een
kijkje	 op	 onze
website!
www.rbzd.nl
Ledenadministratie
Verhuisd?	 Verandering	 in	 contactgegevens?
Bankrekening	 veranderd?	 Laat	 het	 de	 club	weten
zodat	 onze	 administratie	 weer	 klopt!	 Stuur	 even
een	mailtje	naar	info@RBZD.nl
	

SPONSOR
GEZOCHT!
Heeft	 u	 kinderen	 op	 de	 vereniging?	 Heeft	 u	 een
eigen	 bedrijf?	 Heeft	 u	 een	 werkgever	 met
sponsormogelijkheden?	Wij	kunnen	sponsors	goed
gebruiken!	Hoe?	Wij	gaan	graag	het	gesprek	met	u
aan,	denk	aan:
-Kleding	 sponsor	 (uw	 bedrijfsnaam	 op	 onze
clubkleding!)
-Banners	op	de	website
-Vermelding	in	de	nieuwsbrief
-Vermelding	bij	promotieactiviteiten
-	etc.	etc.	etc	

interesse?info@rbzd.nl

Belangrijke	data:

UW	 BEDRIJFSNAAM
HIER?
-	Met	link	natuurlijk	

Help	ons	Helpen
-Vrijwilligers	gezocht	voor	evenementenbewaking	
-Helpt	u	ons?	
-Steun	de	reddingsbrigade
	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@rbzd.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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