Nieuwsbrief december

Bekijk de webversie

Jubileum jaar 1970 - 2020

De reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is opgericht 3 maart 1970, we leven nu in het jaar 2020
en de reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland gaat nog steeds volle kracht door! Met 160 leden
zijn wij de grootste Zeeuwse reddingsbrigade, een actieve reddingsbrigade kunnen we wel
zeggen. In dit jubileumjaar staan wij daar bij stil, we kijken terug op een rijke historie maar
richten ons daarnaast op de toekomst. Binnen onze vereniging zijn onze leden goud waard en
onze leden zijn het kapitaal om weer op voort te bouwen. Het jubileumjaar zal dan ook in het
teken staan van onze leden. Zo heeft de activiteitencommissie een wel heel bijzonder en actief
ledenuitje georganiseerd, schrijf je vooral in! Daarnaast krijgen al onze leden een presentje in
samenwerking met Intersport en wordt het mogelijk om onze eigen zwemkledinglijn daar aan te
schaffen! Volop nieuws dus in 2020!

Dankzij onze leden bestaan wij 50 jaar, dit willen wij niet
ongemerkt voorbij laten gaan. Als dank krijgen al onze leden
een reddingsbrigade zwembroek of badpak.
Om de juiste maat te bepalen hebben wij in het zwembad
passetjes beschikbaar. De komende weken willen wij
gebruiken om de zwemkleding te passen. Kom voor het zwemmen iets eerder naar het
zwembad zodat we allemaal kunnen passen.
Als de zwemkleding is uitgeleverd, is het de bedoeling dat dit tijdens het brigade zwemmen of
bij andere brigade activiteiten wordt gedragen. Mocht er de behoefte zijn aan een extra set of
vervangende kledingstukken, is het mogelijk om dit voor eigen kosten aan te schaffen bij
Intersport Zierikzee.
Vragen? Kom even langs bij de tafel in het zwembad!

Zwemmen met kleren!
Na de kerstvakantie is het 10 januari weer zwemmen bij Laco.
Traditiegetrouw werken we dan weer naar de examens toe.
Het is dan ook weer tot aan de examens zwemmen met
kleren aan. Wat moet je aan? Hier een korte samenvatting:
Voor iedereen geldt:
-T-shirt, trui, blouse of hemd met lange mouwen
-Lange broek tot de enkel, zonder scheuren
Aanvullend: voor de diploma's junior redder moet men ook nog schoenen met een stevige zool
en een regenjas met lange mouwen aan, geen poncho!
Als je meer informatie wilt, vraag het even in het zwembad!

Speciaal ledenuitje!
Monica de Nooijer
Nog een paar weken en dan is het weer zo ver. Ons jaarlijkse ledenuitje! Dit zal plaatsvinden op
zaterdag 8 februari 2020.
Dit jaar gaan we het net even anders doen dan vorig jaar in verband met het 50jarig bestaan
van onze Reddingsbrigade!
Daarom zullen we zaterdag 8 februari om 8:45uur verzamelen bij LACO en om 9:15uur
vertrekken. Zorg dus dat je optijd bent!
We verwachten rond 17:00uur terug te komen bij LACO.
De kosten voor deze dag zijn €8.00 per persoon.
Wij van de evenementencommissie hebben er heel veel zin in!
Heb je ook zin om mee te gaan op deze leuke dag?
Geef je dan gauw op via het aanmeldstrookje. Deze zijn iedere vrijdag te vinden bij de meldtafel
in het zwembad.

Zwembadnieuws
Niels Muller
Vrijdag 10-01-2020 hebben we weer een trainersoverleg
gehad. De nieuwe lesmethode is geëvalueerd met de trainers
en we hebben gekeken wat we kunnen verbeteren en dit zal
aangepast worden voor het nieuwe seizoen.
De lestijden gaan we iets veranderen. Nu is het vrijzwemmen
tussen blok 1 en 2. Door een te grote groep kunnen de
trainers lastig observeren en de veiligheid waarborgen. De
tijden zullen per direct ingaan.
Hieronder de nieuwe tijden.
1e groep
Omkleden: 18:55
Lesboek: 19:00-19:35
Vrijzwemmen: 19:35-19:40
2e groep
Omkleden: 19:35
Lesblok: 19:40-20:15
Vrijzwemmen: 20:15-20:20
3e groep
Omkleden: 20:15
Lesblok: 20:20-20:55
Vrijzwemmen: 20:55-21:00

Van de voorzitter
Wim de Rijke
Een halve eeuw
Voor de meeste van de leden klinkt het als een enorme tijd.
Zelf loop ik ook zachtjes naar die leeftijd, wat heb je dan al
allemaal meegemaakt. Ik ben zo’n 76% van de tijd deelgenoot
geweest en heb veel zien gebeuren. Vroeger was het niet
beter, het was ook niet slechter, het was anders.
Alles in de geest van de tijd van dat moment. Naar het strand
was vooraf bellen (met zo’n telefoon met draaischijf) om alles af te spreken, eenmaal op de fiets
van Nieuwerkerk naar Ouwerkerk was je op jezelf aangewezen. Op het water vonden we onze
weg met de boeien die er lagen, wat in het donker best lastig was. De nieuwsbrief raapten we
op een avond bij elkaar en moesten we aan elkaar nieten.
Tegenwoordig hebben we moderne communicatie als app en mail, navigatiemiddelen en zoveel
licht aan boord dat we de Oosterschelde kunnen verlichten. De nieuwsbrief versturen we
digitaal. Wel hebben we het tegenwoordig veel drukker. Het aanbod aan vrijetijdsbesteding is
groter, het leven is sneller en we proppen het steeds voller. Wat niet veranderd is dat er nog een
RBZD bestaat. Er zijn verenigingen om ons heen verdwenen of gefuseerd. Meestal omdat er
geen kader meer te vinden is dat de verantwoording neemt om de club te besturen. We bestaan
nog en zijn nog springlevend en vitaal.
Ik hoop dat we de volgende halve eeuw dan ook gewoon vol maken. Zelf zal ik dat
waarschijnlijk niet meer meemaken, maar ik hoop dat mijn opvolger van dan kan zeggen:
honderd jaar, het was een hele tijd, maar gelukkig we zijn er nog steeds!.

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

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!

Contributie
Sandra Nuijens
Het nieuwe jaar is weer aangebroken, dus ook weer tijd voor
het innen van de jaarlijkse en eerste halfjaarlijkse contributie!
Wilt u er rekening mee houden dat in de 2e week van de
maand februari de automatische incasso hiervan plaats gaat
vinden?
Mochten er zaken gewijzigd zijn (adresgegevens, Iban,
mailadressen ed.), geef dit dan zo spoedig mogelijk door via:
info@rbzd.nl .
Met een hartelijke groet van de penningmeester.

Cor's veiligheidstip
Iedere maand geeft Cor een veiligheidstip, dit kan gaan om algemene veiligheid, zwem- of
vaarveiligheid. Deze maand: IJsongevallen.
Al zijn de vooruitzichten nog niet dat we binnenkort op het ijs komen, toch enkele
aandachtspunten;
Wanneer is het veilig? En voor wie? Voor mij? En hoe zit het als er nog tien bijkomen omdat ze
mij zien schaatsen? Of honderd? Vaak wordt er geschaatst op plekken, waar eigenlijk niemand
weet hoe dik het ijs is. Ook zijn er op goede stukken ijs ineens plekken, waarvan je niet weet of
het verantwoord is om er overheen te schaatsen. Twijfel je? Neem dan geen risico. Ga je wel
schaatsen, zorg dan voor een goede veiligheidsuitrusting.
Voorkom dat je door het ijs zakt
Bij bruggen, vogels, riet, waterplanten en overhangende takken van bomen is het ijs in de
meeste gevallen onveilig. Bij kleurverandering van het ijs kan de kwaliteit van het ijs anders zijn.
Wees bij aangevroren randen met een afwijkende (geelwitte) kleur bedacht op windwakken.
Windwakken kunnen bij strenge vorst lang open blijven en een behoorlijke omvang hebben. Zijn
ze toch dichtgevroren, dan kunnen ze een te dun laagje ijs hebben.
Als je toch door het ijs zakt of iemand door het ijs ziet zakken en niet uit het water kan komen,
bel dan altijd het alarmnummer 1-1-2.
Maatregelen
Ga het liefst met een klein groepje schaatsen, maar minimaal met z’n tweeën. Laat het
thuisfront weten waar je gaat schaatsen.
Neem een ijspriem en een stuk touw mee als je het ijs op gaat. Je kunt jezelf hiermee uit een
wak trekken of een ander helpen die door het ijs is gezakt. Neem een fluitje mee zodat je op
afstand mensen kan laten weten waar je bent als je hulp nodig hebt en neem je telefoon mee
doe deze in een waterdichte hoes.
Toch onder het ijs
Ben je door het ijs gezakt of ben je onder het ijs gekomen en ligt er geen sneeuw op het ijs,
zwem dan naar de donkere plek, hier ben je door het ijs gegaan.
Ben je onder het ijs gekomen en is het besneeuwd, dan moet je naar het lichte gedeelte
zwemmen.

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

Belangrijke data:
1 februari
training Brouwershaven 9:00-12:00
08 februari
Ledenuitje, alle leden
08 februari
Wokken vanaf 14 jaar
07 maart
training Brouwershaven 9:00-12:00
04 april
training Brouwershaven 9:00-12:00
10 april
training Brouwershaven 9:00-12:00
01 mei
training Brouwershaven 19:30 - 22:00
02 mei
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
16 mei
06 juni
19 juni
04 juni
01 augustus
05 september
03 oktober
07 november
05 december
14 november

EHBO herhaling
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 21:00 - 22:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
training Brouwershaven 9:00 - 12:00
EHBO herhaling

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.

