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NIEUWSBRIEF
Hoop, laat ik deze nieuwsbrief beginnen met hoop, de hoop dat wij snel weer in het water liggen, de hoop dat er weer evenementen
plaats vinden, de hoop dat we deze evenementen weer kunnen beveiligen met onze boten, de hoop dat de maandelijkse oefeningen
weer terug komen. Het zal vast binnenkort weer gaan gebeuren, maar wanneer is de nu nog even de vraag. De zwemlessen van het
zwem ABC bij onder andere Laco zijn weer van start gegaan, zou de volgende versoepeling misschien goed nieuws voor ons zijn? We
wachten maar af. Meer kunnen we niet doen, alleen maar hopen dat iedereen deze periode goed door komt. PK.

Woord van de voorzitter
Beste leden,
Het eerste kwartaal zit er al weer bijna op en we hebben helaas nog geen
meter kunnen zwemmen. Als binnensport in de wintermaanden (buiten
zwemmen is nu toch echt veel te koud) zitten we gezien de maatregelen van
COVID19 in het hoekje waar er geen mogelijkheden zijn. Ook op onze te
krappe bootjes is het lastig trainen als we de veiligheidsafstand willen
waarborgen. Hiermee worstelt iedere reddingsbrigade, dat heeft ook breed in
de pers gestaan. We vinden dat uiteraard erg jammer, de vrijdagavonden zien
er het afgelopen jaar heel anders uit.
We hopen natuurlijk wel dat onze leden en hun naasten in goede gezondheid
tot zover de pandemie doorgekomen zijn. Zodra het weer kan hoop ik iedereen
weer te zien bij een zwem- of een vaartraining, ik kijk er erg naar uit.
Van onze penningmeester staat er in deze nieuwsbrief informatie over de
contributie. Want hoewel we niet zwemmen, hebben we natuurlijk wel kosten en
hebben we in het bestuur gekeken wat
redelijk is om te innen.
Vanuit de secretaris heb ik het verzoek gekregen om te vragen of een ieder na
wil gaan of zijn gegevens zoals die bij ons bekend zijn nog up to date zijn.
Daarbij valt te denken aan het woonadres, maar ook email adres en bij ons
bekend IBAN nummer.
Ik wens een ieder alle goeds en sterkte toe de komende tijd, in de hoop dat het
einde van de tunnel zoals minister de Jonge het noemt maar snel in beeld mag
komen.
Groeten,
Wim de Rijke (voorzitter)

Clubkleding
Het heeft even geduurd, maar het is gelukt, alle leden hebben afgelopen jaar een prachtig zwemtenue gekregen van onze club, een
cadeautje van de club voor onze leden in verband met het jubileumjaar. Wij zien dan ook graag dat onze leden deze zwemkleding
dragen bij brigade activiteiten. Nu groeien kinderen uit hun zwemkleding, er zal een moment komen dat een zwembroek vervangen
moet worden. Dit kan, via Intersport Zierikzee. In de winkel hangt een reddingsbrigade collectie, we beginnen met de zwembroeken en
badpakken, maar snel zal er een hele kledinglijn beschikbaar zijn voor onze club! Je kan in de winkel passen en bestellen. Het logo
wordt er vervolgens opgedrukt en je bent in het bezit van kwalitatief goede kleding. Weetje wat nog mooier is? Bij iedere aankoop gaat
er een percentage naar de clubkas, dus korting voor jou, centen voor de club!

Van penningmeester
Graag wil ik mij eerst aan jullie voorstellen. Mijn naam is Anita Quist en ik ben sinds
november 2020 de nieuwe penningmeester van jullie vereniging. Een mooie vereniging
waar ik mij graag voor inzet. Ik ben met de reddingsbrigade in aanraking gekomen door
mijn zoontje Lucas, die reeds enkele jaren met heel veel plezier iedere vrijdag zwemt bij
de reddingsbrigade. Hij mist de vrijdagavond enorm, net als jullie!
Nu even over de contributie, zoals reeds aangekondigd in het voorwoord van de
voorzitter. Ondanks dat er niet gezwommen kan worden gaan onze vaste kosten, zoals
bondsafdracht, huur
zwembad etc., gewoon door. Medio april/mei zullen wij dan ook de contributie innen. Dit
zal een ander bedrag zijn dan u gewend bent. Van de 1 e lockdown periode hebben wij
namelijk een deel van de huur van het zwembad terug mogen ontvangen. Dit voordeel
willen wij graag met u delen door het eerste kwartaal niet bij u in rekening te brengen.
Vanuit de overheid ontvangen wij verder niets waardoor wij sterk afhankelijk zijn van de
contributies. Wij doen dan ook bij deze een beroep op
ieders solidariteit om de contributie NIET stop te zetten. Wij hopen op ieders begrip in deze situatie.
Groeten,
Anita Quist, penningmeester.

Algemene Leden Vergadering
Voor de ALV is weer een datum geprikt, dit gaat worden: 23 juni. Ter zijner tijd zal het mogelijk zijn om de agenda en de notulen in te
zien. Wij houden jullie op de hoogte!

Opleidingen
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven, kijken wij terug op een zeer succesvol examen. Het enige Zeeuwse reddingsexamen wat
door kon gaan het afgelopen jaar. Dit door een zeer actieve examencommissie en dankzij onze gemotiveerde instructeurs. De eisen
vanuit de bond om een dergelijk examen te organiseren in deze periosde waren streng, maar het is gelukt met een 100% score,
iedereen geslaagd!
Wij hopen zo snel als het weer mogelijk is aan de slag te gaan, en wij zien jullie heel graag weer in het zwembad!

Neem eens een
kijkje
op
onze
vernieuwde
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:
23 juni - ALV
Onder voorbehoud:
28 juli
- Zeezwemtocht
4 augustus
- Zeezwemtocht
11 augustus
- Zeezwemtocht
18 augustus
- Zeezwemtocht
25 augustus
- reserve datum zeezwemtocht
28 augustus
- Havendag Zierikzee
1ste zaterdag van de maand - vaartraining (afhankelijk van de corona maatregelen)

UW
BEDRIJFSNAAM
HIER?
- Met link natuurlijk

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.

