
	

Eind	november,	begin	december,	je	zou	je	bijna	afvragen	welk	evenement	dan
centraal	staat	voor	een	reddingsbrigade.	Of	toch	niet?	Al	jaren	lang	zijn	we	er
bij,	al	jaren	lang	zorgen	wij	voor	een	veilige	intocht	van	Sinterklaas.	Zo	ook	dit
jaar	weer	in	de	haven	van	Zierikzee.	Met	een	reddingsboot	en	vaste	posten	op
de	 kades	 en	 steigers	 hebben	 wij	 de	 goedheiligman	 weer	 veilig	 Zierikzee	 in
kunnen	 loodsen.	Na	 de	 intocht	werd	 er	 door	 restaurant	De	Kaoie	 een	 lekker
warme	chocolademelk	aangeboden.	Waarvoor	dank!	
	

Safety	 Care	Opleidingen	 start	 in	 begin	 van	 2023	weer	 een	 EHBO	 basiscursus	 opleiding	 voor	 onze
leden.	

De	cursus	wordt	aangeboden	op	3	zaterdagen.
Deelname	van	de	leden	kan	vanaf	dat	ze	in	de	brugklas	van	het	voortgezet	onderwijs	zitten.
	
Cursusgegevens:
Algemene	Basiscursus	EHBO
Data:	21	januari,	28	januari	en	4	februari	2023
Tijd:	9.00	–	17.00	uur
Locatie:	Trainingscentrum	Safety	Care	Opleidingen,	Zandweg	37,	Zierikzee
	
Als	de	cursist	de	cursus	met	goed	gevolg	heeft	afgesloten,	ontvangt	hij/zij	het	EHBO	diploma	van	het

Rode	Kruis.	Voor	de	reddingsbrigade	organiseren	wij	ook	jaarlijks	herhalingslessen	om	het	diploma	geldig	te	houden.
De	cursus	heeft	een	praktische	insteek,	waarbij	de	theorie	wordt	verduidelijkt	door	praktijkvoorbeelden	en	oefeningen.	Tijdens	deze	cursus
worden	de	volgende	onderwerpen	behandeld:

stoornissen	in	het	bewustzijn;
stoornissen	van	de	ademhaling;
stilstand	van	de	bloedsomloop;
ernstige	uitwendige	bloedingen;
shock;
uitwendige	wonden;
brandwonden;
kneuzingen	en	verstuikingen;
ontwrichting	en	botbreuken;
oogletsels;
vergiftiging;
elektriciteitsongevallen;
letsels	door	koude;
letsels	door	warmte;
vervoer	over	korte	afstand;
verband-	en	hulpmiddelen;
het	menselijk	lichaam.

Leden	van	de	 reddingsbrigade	kunnen	zich	opgeven	voor	deze	Algemene	basiscursus	EHBO	door	het	 inschrijfformulier	 in	 te	 vullen	 op
onze	website	safetycareopleidingen.

Vermeld	bij	gewenste	datum	21	januari	2023	en	in	het	vakje	voor	een	bericht:	Reddingsbrigade.
Aanmelden	graag	voor:	24	december	2022
	

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	rookvrije	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	Activiteitencommissie	heeft	ook	niet	stil	gezeten.	Dankzij	een	hoop	geregel	kwamen
er	zomaar	pieten	langs	in	het	zwembad.	Niet	zomaar	pieten,	maar	pieten	die	nog	een
lesje	 nodig	 hadden.	 Dankzij	 spelletjes	 in	 het	 zwembad	 zijn	 de	 pieten	 weer	 wijzer
geworden.	Voor	alle	leden	lag	er	nog	een	lekkere	versnapering	klaar.	Ook	voor	de	wat
oudere	(en	hele	oude)	 leden	was	er	een	heerlijk	avondje	gepland.	Jong	en	oud	heeft
elkaar	verrast	met	cadeaus	en	surprises.	Het	was	een	bonte	avond!	

Ik	 ben	 Jeroen	 van	Mourik	 en	 sinds	 kort	 één	 van	 de	 twee	 vertrouwenspersonen	 van
RBZD.	Pauline	Uijl	is	de	andere	vertrouwenspersoon.	
Veel	van	jullie	zullen	me	vast	wel	kennen.	Ik	woon	met	mijn	vrouw	Marianne	en	onze
kinderen	in	Zierikzee.	Hanna,	Ruth	en	Bram	komen	vrijwel	iedere	vrijdag	trainen	en	ik
ben	dan	meestal	ook	te	vinden	in	Laco.
Ik	werk	als	docent	bij	het	Pieter	Zeeman	Lyceum.	Mijn	hobby's	zijn	muziek	maken,	 ik
ben	een	enorme	natuurliefhebber,	hou	van	(buiten)sport	en	uiteraard	van	zwemmen.

De	vertrouwenspersonen	van	de	vereniging	kun	je	aanspreken	als	er	iets	of	iemand	is
waar	 je	 moeite	 mee	 hebt.	 Dat	 kan	 bijvoorbeeld	 zijn	 als	 er	 iets	 vervelends	 is
voorgevallen	en	je	er	met	de	andere	persoon	niet	uitkomt.	We	proberen	het	dan	met	en
voor	 je	 op	 te	 lossen.	 En	 de	 naam	 vertrouwenspersoon	 zegt	 het	 al:	 dat	 doen	 we
uiteraard	vertrouwelijk.

Tot	in/bij	het	zwembad!

23	december	laatste	keer	zwemmen	2022
30	december	geen	zwemmen	i.v.m.	kerstvakantie
6	januari	geen	zwemmen	i.v.m.	kerstvakantie
4	febr.	opendag	watersnoodmuseum
10	febr.	Wak	zwemmen	i.c.m.	duikvereniging	(SOV)	Scaldis
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NIEUWSBRIEF
Bij	deze	de	laatse	nieuwsbrief	van	2022.	Op	de	valreep	in	de	decemberdrukte	is	het	gelukt	om	nog	een	briefje	in	elkaar	te	zetten.	In
deze	nieuwsbrief	kijken	wij	terug	over	de	afgelopen	weken,	en	richten	wij	ons	alweer	richting	2023.	Veel	leesplezier!	PK

Van	de	voorzitter
Het	jaar	vordert	weer	al	gestaag,	de	blaadjes	zijn	druk	aan	het	vallen	en	de	nachten	worden	kouder.	Weer	een	jaar	voorbij.	Een	jaar
waarin	we	weer	een	beetje	terug	gingen	naar	het	oude	normaal.	We	mogen	terug	kijken	op	mooie	evenementen,	een	prima	zomer	en
maar	liefst	twee	maal	een	examenronde.	Als	vereniging	draaien	we	ontzettend	goed	en	mogen	we	ons	prijzen	met	zoveel	mensen	die
zich	inzetten,	trainers,	schippers,	opstappers,	chauffeurs,	klussers,	standwerkers	en	natuurlijk	de	medebestuurders.	Al	die	vrijwilligers,
bij	deze	dank	dat	jullie	de	vereniging	in	2022	weer	draaiend	hebben	gehouden.	Zonder	jullie	is	er	geen	vereniging.	Graag	wil	 ik	een
ieder	vanuit	hier	fijne	feestdagen	toewensen	en	een	gezond	2023	en	hopelijk	maken	we	er	met	z’n	allen	volgend	jaar	weer	net	zo’n
mooi	jaar	van.
Wim	de	Rijke	(voorzitter)
	

Raboclubactie	en	Grote	Clubactie
De	afgelopen	periode	hebben	wij	u	via	de	nieuwsbrief	en	via	social	media	veelvuldig	lastig	gevallen	over	de	Raboclubactie	en	de	Grote
Clubactie.	 Dat	 was	 niet	 voor	 niks!	 Dankzij	 uw	 stemmen	 en	 dankzij	 uw	 loten	 (ver)koop	 is	 er	 goed	 gescoord	 tijdens	 deze	 acties.
Waarvoor	dank!

De	Rabobank	sponsort	ons	hierdoor	met	€728,36.	
Dankzij	de	Grote	Clubactie	is	er	€947,40	binnen	gehaald.	Er	waren	ook	dit	jaar	echte	TOP	lotenverkopers,	zie	onderstaande	lijst.	Deze
TOP	lotenverkopers	hebben	een	leuke	prijs	en	medaille	verdient.	Binnenkort	horen	jullie	meer....

Examens
In	één	 jaar,	 twee	keer	examen	zwemmen.	Een	unieke	gebeurtenis	 in	de	geschiedenis	van	onze	 reddingsbrigade.	Dit	was	nog	met
recht	een	nawee	te	noemen	van	de	coronaperiode.	Dankzij	de	extra	inzet	van	al	onze	leden	en	examinatoren	is	het	toch	maar	even
gelukt	om	de	corona	achterstand	weg	te	werken.

De	 examenaftrap	 is	 op	 18	 november	 gedaan	 door	 onze	 jongste	 leden,	 dit	 was	 een	 geslaagde	 avond,	 alle	 leden	 die	 hieraan	mee
hebben	gedaan	zijn	geslaagd!

Een	week	later	was	het	de	beurt	aan	de	overige	leden.	Hier	en	daar	kwamen	wat	zenuwen	boven	drijven,	maar	het	harde	werken	is	in
de	meeste	gevallen	beloond.	97%	van	de	kandidaten	 is	geslaagd.	Een	prachtig	percentage.	Wel	 jammer	dat	er	dan	altijd	een	paar
teleurstellingen	zijn	te	verwerken,	maar	niet	getreurd,	jullie	kunnen	nog	op	voor	een	herkansing.

Uniek	was	ook	dat	op	deze	avond	de	burgemeester	aanwezig	was.	De	burgemeester	is	gelijk	in	een	reddingsbrigadeshirt	gehesen	en
heeft	 heel	 de	 avond	 meegelopen	 om	 te	 zien	 hoe	 onze	 brigade	 functioneert	 en	 om	 kennis	 te	 maken	 met	 onze	 vereniging.	 De
burgemeester	heeft	niet	alleen	toegekeken,	maar	hij	is	ook	aan	het	werk	gezet.	Wat	is	nu	een	geschiktere	taak	voor	onze	burgervader
dan	het	uitdelen	van	de	diploma's?	 	De	burgemeester	verrichte	deze	 taak	met	veel	enthousiasme.	De	burgemeester	was	verbaasd
over	het	grote	ledenaantal	en	hij	vond	het	prachtig	om	het	enthousiasme	van	onze	leden	te	zien.	

Evenementenbewaking

Algemene	Basiscursus	EHBO

Rookvrije	zone	Laco

Activiteiten

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

Vertrouwenspersonen

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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