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Bekijk de webversie

Zaterdagmorgen 8 februari 2020 om 8.45uur verzamelden wij weer bij Laco voor het jaarlijkse
ledenuitje. Heel erg spannend voor sommige leden, want we reisden dit keer niet naar het
vertrouwde Omnium in Goes maar naar Port Zelande in Ouddorp, in verband met het 50jarig
bestaan van onze Reddingsbrigade!
Wat hebben we ons allemaal vermaakt! Lekker gezwommen, heerlijk kunnen spelen, gegeten,
spelletje mini golf gedaan en na een welverdiend ijsje aan het einde van de dag weer terug met
de bus naar Zierikzee.
Als evenementencommissie kijken we terug op een geslaagde dag. Bedankt iedereen die zich
heeft ingezet voor dit evenement op deze bijzondere dag.
De Evenementen commissie

Zwembadnieuws
Het zal jullie allemaal niet ontgaan zijn. Het Coronavirus en de
daarbij getroffen maatregelen, treffen ook onze brigade.
Zoals jullie weten trainen wij, tot nader bericht, niet meer op de
vrijdagavond in het zwembad.
De bond heeft besloten de examens, die bij onze brigade
gepland stonden, niet door te laten gaan. Wij, als commissie
opleidingen, hebben nauw contact met de examinatoren over
een nieuwe datum. Echter zijn wij afhankelijk van de
ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de daarbij
behorende adviezen van het kabinet en het RIVM.
Op het moment dat wij weer mogen gaan zwemmen zullen wij
de trainingen oppakken en toewerken naar het examen. Jullie
worden tegen die tijd op de hoogte gebracht.
Wij wensen jullie veel sterkte en blijf gezond!
De commissie opleidingen

Bewakingen komende periode
Het coronavirus heeft heel Nederland in zijn
greep, en dus ook onze reddingsbrigade. Door
de afgekondigde maatregelen zijn er ook voor
ons vele evenementen die geen doorgang
kunnen vinden waaronder geplande
bewakingen op en rond het water.
De opening van het Kreeftenseizoen op 26
maart 2020 zou onze eerste beveiliging /
bewaking op het water zijn van dit seizoen.
Daarna stonden de Koningsspelen en onze
presentatie met kraam op het veiligheidsplein
op Koningsdag op de planning.
Op 16 Mei was onze medewerking bij de 40
mijl van Bru gevraagd.
Helaas zijn al deze evenementen geannuleerd en gaan de bewakingen hiervoor niet door.

Vaartrainingen
De geplande vaartrainingen op de eerste zaterdagen van de maand en op de laatste
zaterdagen van de maand, waarbij wij onderhoud aan het materiaal uitvoeren, gaan niet door
zolang de maatregelen met betrekking tot het Coronavirus gelden.
Dit is uiteraard erg naar, echter staat de gezondheid van onze leden en ons zelf op de eerste
plaats.

Profile Tyrecenter Rinus Roon sponsort ook onze vereniging, vraag een sponsorpas aan en 5%
van het factuurbedrag wordt overgemaakt aan de reddingsbrigade! Afgelopen jaar zijn wij hier
mee begonnen, wij zijn nog niet helemaal op stoom, maar toch is het goede nieuws is dat wij
recht hebben op een uit te keren bedrag! Het opgehaalde bedrag dat is opgehaald voor
Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland betreft € 19,62. Waarvoor dank!
Met de sponsorpas van Rinus Roon gaat 5% van het factuurbedrag direct naar de vereniging!
Klik op de banner!

EHBO-Herhaling
Gezien de strenge maatregels in verband met het
Coronavirus zijn wij genoodzaakt de EHBO herhalingsdag
van zaterdag 16 mei 2020 te annuleren.
De eerstvolgende herhaling EHBO staat gepland op
zaterdag 14 november 2020.
Jullie ontvangen hier uiteraard te zijner tijd een aparte
uitnodiging voor.
EHBO Certificaat;
Voor de meeste van jullie moet het EHBO certificaat verlengd worden. Echter door het
Coronavirus verlengt het Rode Kruis geen certificaten, omdat er ook geen trainingen gegeven
mogen worden. Voor de meeste opleiders zoals Safety Care is dit een probleem waardoor de
verlenging in het gedrang komt. Het Rode Kruis gaat pas weer verlengen na 1 juni, te laat dus
voor degene waarvoor het certificaat verlengd moest worden. Na uitvoerig gesprek met het
Rode Kruis kunnen wij jullie certificaat verlengen zonder de bovenstaande training van 16 mei,
aangezien jullie meerdere malen in de periode terugkomen voor trainingen en wij dit konden
aantonen heeft het Rode kruis dat geaccepteerd.
Zodra de pasjes binnen zijn (dat kan nog wel even duren) krijgen jullie deze zo snel mogelijk
uitgereikt.
Wij hopen jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, mochten er nog vragen zijn stuur
gerust een appje of bel even.

Thuis oefenen met de reddingsbrigade
Aangezien we niet meer kunnen zwemmen en trainen heeft de
Reddingsbrigade Nederland opdrachten en spellen bedacht
onder de noemer "Thuis oefenen met de reddingsbrigade".
Junior redders, zwemmend redders en lifesavers kunnen zelf
(of met behulp van hun ouders) een eigen pdf-document
uitdraaien. In het document voor junior redders gaat het om 11
opdrachten, in het document voor zwemmend redders om 15
opdrachten en in het document voor lifesavers om 17
opdrachten. In alle drie staat ook een uitleg over twee spellen: kwartet en memory gerelateerd
aan de reddingsbrigade. Voor kwartet en memory zijn twee bijbehorende pdf-documenten
beschikbaar.
Klik op onderstaande link voor de oefeningen of spelletjes:
thuis oefenen junior redders
thuis oefenen zwemmend redders
thuis oefenen lifesavers
spel kwartet
spel memory

Cor's veiligheidstip
Iedere maand geeft Cor een veiligheidstip, dit kan
gaan om algemene veiligheid, zwem- of
vaarveiligheid. Deze maand: Reddingsvesten.
Waar moet je op letten bij het keuren van een
reddingsvest?
Per 1 januari 2016 is het dragen van een
reddingsvest verplicht voor de beroepsvaart. De
reddingsvesten moeten zijn gekeurd conform de
keuringsspecificaties van de fabrikant. Ook in de
recreatievaart zijn er verplichtingen met betrekking
tot reddingsvesten, zo moet een snelle motorboot reddingsvesten aan boord hebben voor elke
opvarende.
Vertrouwen op reddingsvest
‘Varen doe je Samen!’ heeft veiligheid als speerpunt en promoot en stimuleert het dragen van
een reddingsvest. Het water in Nederland is namelijk vaak koud en men draagt meestal veel
kleding en zwaar schoeisel zoals laarzen. Het is dan ook belangrijk dat je volledig kunt
vertrouwen op een goede werking van het reddingsvest.
Erkende keuring
Afhankelijk van het merk van het reddingvest moet er jaarlijks of tweejaarlijks gekeurd worden
door een erkend/gecertificeerd bedrijf. Het is belangrijk dat dit door een erkend bedrijf gebeurd,
zodat je er op kunt vertrouwen dat de keuring op de juiste manier plaatsvindt.
Reddingsvestfabrikanten waarschuwen dat er ook niet erkende bedrijven keuringen aanbieden.
Let hier dus op!
Bij een goede keuring:
Worden de vesten 16 uur onder druk gezet om te kijken of er geen lucht weglekt. Ter plaatse
of op het schip keuren is onmogelijk!
Worden de vesten weer op juiste manier ingevouwen, zodat het reddingsvest dezelfde vorm
heeft als toen je hem wegbracht
Krijg je garantie en zijn er geen kleine lettertjes
Worden de juiste en kwalitatief goede vervangingsonderdelen gebruikt: informeer hier gerust
naar
Kijk voor de periodieke keuring op de website van de leverancier/fabrikant van je reddingsvest
welke bedrijven door de fabrikant geautoriseerd zijn en de keuring mogen uitvoeren. Alleen
deze bedrijven kunnen de volledige aansprakelijkheid voor de keuring overnemen en zijn in het
bezit van de juiste kennis en onderdelen om een keuring op de juiste wijze uit te voeren. Bij
vragen kun je ook altijd telefonisch contact opnemen met de fabrikant of een importeur van je
reddingvest.
Meer informatie over reddingsvesten vind je in het kenniscentrum ‘Reddingsvesten’ bij ‘Varen
doe je Samen!’
Veilige vaart!
Wij als brigade hebben ook onze vesten deze maand weer laten keuren conform de
keuringsspecificaties van de fabrikant. Daarbij zijn er ook 3 nieuwe reddingsvesten aangeschaft.

ALV-vergadering
De ALV (Algemene Leden Vergadering) die gepland stond op 27 mei, gaat door de maatregelen
omtrent het Coronavirus niet door. Zodra de maatregelen versoepelen of opgeheven worden
plannen wij een nieuwe datum voor de ALV. Wij brengen u en jullie via deze nieuwsbrief op de
hoogte van de nieuwe datum.

Help ons!
Zonder enthousiaste vrijwilligers, geen
reddingsbrigade! Wie wilt ons helpen? Wij zoeken:
-Enthousiaste en vooral gezellige leden om mee te
gaan en mee te helpen bij diverse activiteiten en
bewakingen

Privacy verklaring
De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland wenst zorgvuldig om te gaan met de
persoonsgegevens van haar leden. De privacywetgeving is ingrijpend veranderd, wij doen ons
best om aan deze wetgeving te voldoen. Via de onderstaande link kunt de privacyverklaring van
de RBZD inzien. In deze Privacyverklaring staat hoe de RBZD uw persoonsgegevens verwerkt
en welke maatregelen zij treft om deze te beschermen.
Door middel van deze nieuwsbrief zullen wij u ook in de toekomst op de hoogte houden in het
geval van wijzigingen in de procedures. Voor vragen kun u contact opnemen met info@rbzd.nl

Privacy verklaring

Varen met de reddingsbrigade? Mee naar een bewaking? De club promoten?
Buiten actief zijn? Op pad met een reddingsboot? Mensen leren redden?

Kom langs op een oefenochtend of geef je op via:
werkgroep@rbzd.nl

18 juli
25 juli
29 juli
01 augustus
05 augustus
08 augustus
12 augustus
19 augustus
22 augustus
05 september
19 september
03 oktober
07 november
14 november
05 december

Belangrijke data:
01 mei
training Brouwershaven (gecanceld)
02 mei
training Brouwershaven (gecanceld)
16 mei
EHBO herhaling (gecanceld)
27 mei
Algemene Leden Vergadering (gecanceld)
06 juni
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
19 juni
training Brouwershaven 21:00 - 22:00
04 juli
Junior Lifeguard Day
11 juli
promotie Brouwse dag
bewaking Visserijdagen Bruinisse
promotie Schaerendiekedag
Zeezwemtocht Westkapelle-Zoutelande
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
Zeezwemtocht Dishoek-Zoutelande
promotie / bewaking WSV Scharendijke
Zeezwemtocht Domburg-Oostkapelle
Zeezwemtocht Vlissingen-Zoutelande
Havendagen Zierikzee
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
bewaking OHC Zierikzee
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
EHBO herhaling
training Brouwershaven 9:00 - 12:00

Facebook

Twitter

Website

Instagram

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.

