
	

Zaterdag	4	maart	was	ons	jaarlijkse	ledenuitje,	wat	was	het	weer	leuk	om	na	jaren	dit
weer	zo	te	kunnen	doen.	Met	69	leden	op	pad,	naar	Goes!	Om	10	uur	vertrok	de	bus
van	Laco	naar	het	Omnium	in	Goes.	Aan	enthousiasme	geen	gebrek,	de	jongste	leden
genoten	met	volle	teugen.	Al	was	het	wel	even	wachten	voordat	de	grote	glijbaan	open
ging	 (door	 technische	 reden	was	deze	helaas	een	dagdeel	 gesloten).	Maar	 eenmaal
open	ging	het	volg	gas	naar	beneden.	Gezamenlijk	eten	met	zoveel	leden	is	altijd	een
uitdaging	maar	iedereen	had	een	plekje	en	was	snel	voorzien	van	eten	en	drinken.	Als
afsluiting	van	de	dag	kreeg	iedereen	nog	een	ijsje.	Om	16	uur	was	het	aankleden	om
weer	terug	te	gaan	naar	Zierikzee.
	
Voor	de	oudere	leden	was	er	‘s	avonds	nog	een	etentje	bij	de	wok	georganiseerd,	ook
deze	was	in	“trek”	bij	veel	leden,	met	31	leden	onze	buikjes	vol	gegeten!
	
	

Afgelopen	 periode	 hebben	 enkele	 van	 onze	 trainers/instructeurs	 de	 opleiding	 ZRZ
(Zwemmend	Redden	voor	Zwembaden)	gedaan	en	met	succes!	Alle	trainers/instructeurs
zijn	dus	geslaagd,	Bert,	Bianca,	Christian,	Christiaan,	Lucas,	Monica,	Sylvia	gefeliciteerd!
Binnenkort	zullen	de	behaalde	diploma's	uitgereikt	worden.
	
Vorig	 jaar	heeft	Sylvia,	één	van	onze	vaste	 trainers,	 haar	 instructeurs	diploma	niveau	3
behaald.	Dit	diploma	houdt	in	dat	Sylvia	geslaagd	is	om	lessen	te	geven,	organiseren	van
verenigingsactiviteiten,	 aansturen	 van	 sportkader	 en	 afnemen	 van	 interne
vaardigheidstesten	 binnen	 reddingsbrigade	 Nederland.Tijdens	 de	 bondsexamens
afgelopen	november	is	dit	diploma	uitgereikt	door	de	burgemeester.	Gefeliciteerd	Sylvia!

Vrijdagavond	10	februari	stond	het	wak	zwemmen	op	het	programma.	Best	spannend
natuurlijk	om	onder	een	nagebootste	 ijsvloer	door	te	zwemmen.		De	ijzige	zwemmers
hebben	vast	wat	opgestoken	van	deze	training	en	weten	nu	waar	ze	op	moeten	letten.	
	
Mede	 dankzij	 duikvereniging	 SOV	 Scaldis	 is	 deze	 avond	 goed	 verlopen,	 Scaldis
nogmaals	bedankt	voor	het	in	de	gaten	houden	van	onze	leden!

Voor	onze	FaceBook	volgers	 is	het	geen	nieuws,	afgelopen	maandag	13	maart	heeft
onze	 trouwe	 voorzitter	 de	 leeftijd	 van	 50	 jaar	 bereikt.	 Dit	 konden	 wij	 natuurlijk	 niet
stilletjes	voorbij	laten	gaan.	Wim	was	overal	in	Zierikzee	te	zien,	met	als	uitsmijter	een
spandoek	bij	zijn	kantoor.	Dat	dit	kantoor	op	het	drukste	stukje	Zierikzee	(busstation)	te
vinden	is,	daar	kunnen	wij	natuurlijk	niet	aan	doen.	Daarnaast	vond	op	Facebook	een
ware	Wim	 spam	 plaats	 	 Wim	 nogmaals	 gefeliciteerd	 en	 dat	 je	 nog	 vele	 jaren	 onze
voorzitter	wilt	en	mag	zijn.

30	maart	opening	kreeftenseizoen	Zierikzee
01	april	vaartraining
07	april	geen	zwemmen
22	april	EHBO	herhaling	groep	1
27	april	koningsdag	veiligheidsplein
05	mei	geen	zwemmen
06	mei	EHBO	herhaling	groep	2
13	mei	vaartraining
19	mei	geen	zwemmen
03	juni	vaartraining

16	juni	geen	zwemmen

Facebook Twitter Website Instagram

Nieuwsbrief	juli Bekijk	de	webversie	Bekijk	de	webversie

NIEUWSBRIEF

Van	de	voorzitter
De	eerste	nieuwsbrief	weer	dit	jaar.	We	hebben	het	eerste	kwartaal	er	al	weer	bijna	opzitten.	Er	komen	weer	veel	mooie	bewakingen
aan,	waarbij	ik	hoop	dat	velen	van	jullie	zich	in	kunnen	zetten.	In	februari	hadden	we	al	een	indrukwekkende	hele	drukke	open	dag	op
het	watersnoodmuseum.	Het	was	nog	nooit	zo	druk	geweest	 in	het	museum	die	dag.	Mooi	dat	we	hier	met	onze	buurtbrigade	SRB
(StrandReddingbrigade	Westerschouwen)	 een	 bijdrage	 mochten	 leveren.	 Zelf	 mocht	 ik	 onlangs	 50	 jaar	 worden.	 Medebestuurders
hebben	er	voor	gezorgd	dat	dit	niet	ongemerkt	voorbij	ging.	Vanuit	mij	nog	dank	voor	de	felicitaties	die	binnenkwamen	op	de	facebook
pagina	van	de	vereniging.	Ik	ben	blij	dat	ik	in	goede	gezondheid	nog	steeds	jullie	voorzitter	mag	zijn.	Afgelopen	maanden	zijn	we	best
gegroeid	 in	 ledenaantal,	mooi	 dat	 ondanks	 het	 aanbod	 van	 veel	 verenigingen	 op	 ons	 eiland	we	 toch	 een	 inspirerend	 aanbod	 aan
jongeren	kunnen	bieden.	Ik	hoop	dat	we	er	met	z’n	allen	komende	maanden	weer	een	top	seizoen	van	kunnen	maken.	Voor	de	leden
die	het	tweede	kwartaal	examens	op	school	moeten	doen	al	vast	veel	succes	toegewenst.
	
Wim	de	Rijke	(voorzitter)

	

Zwembad
Helaas	 hebben	we	 de	 afgelopen	 periode	moeten	 constateren	 dat	 er	 weer	 wat	 roerigheid	 is	 in	 de	 kleedruimtes	 na	 het	 zwemmen.
Gezelligheid	en	lol	is	absoluut	een	belangrijke	factor,	maar	als	er	handdoeken,	schoenen	of	andere	kledingstukken	over	en	weer	gaan
tussen	de	 kleedruimtes	met	 als	 gevolg	 dat	 de	plafond	platen	 scheef	 of	 los	 komen,	 dan	wordt	 er	wel	 een	grens	overschreden.	We
ontkomen	er	niet	aan	verscherpt	toezicht	te	houden	in	de	kleedkamers,	jammer	dat	dit	nodig	is.	Aan	de	ouders	de	vraag	om	de	jongere
leden	hierop	te	wijzen.	Misschien	scheelt	het	als	u	als	ouder	ook	af	en	toe	uw	gezicht	daar	laat	zien.		

Van	de	penningmeester
Eind	maart	begin	april	zal	de	contributie	run	gedraaid	worden,	zoals	u	heeft	kunnen	lezen	in	de	nieuwsbrief	van	september	komen	we
er	 helaas	 niet	 aan	 om	 de	 contributie	 te	 verhogen,	 deze	 is	 voor	 2023	 €60,	 afhankelijk	 uiteraard	 wanneer	 u	 lid	 bent	 geworden	 of
halfjaarlijks	betaling	heeft	gekozen.	

Ledenuitje

Examens

Wakzwemmen

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

Voorzitter	50

Vacatures	zwembad
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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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