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NIEUWSBRIEF
We mogen weer! Grotendeels dan in ieder geval, in deze nieuwsbrief informatie over het zwemmen vanaf vrijdag 21 mei.
Voor leden boven de 18 jaar is het nog geen zwemmen en is toegang tot het zwembad ook niet mogelijk. Lees de onderstaande
stukken even goed door, wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen zoals de zwembadexploitant ze heeft ingesteld.
Wat belangrijk is en blijft, heeft u klachten? Blijf thuis!
Veel zwemplezier #lekkerzwemmen!
PK

Maatregelen zwembad
De volgende regels gelden voor ons als reddingsbrigade:
- Voordat u naar binnen gaat, desinfecteert u uw handen.
- De tribune is gesloten voor iedereen.
- Het is niet toegestaan om in de accommodatie te blijven voor ouders/
verzorgers, u mag de kinderen brengen en na de training weer ophalen.
- Iedereen boven de 13 jaar maakt gebruik van een mondkapje, maar deze mag
af tijdens het sporten.
- Sporten boven de 18 in groepsverband is helaas niet mogelijk. (leden boven
de 18 jaar zijn helaas niet welkom om te trainen.)
- Bij binnenkomst wordt een gezondheidscheck gedaan.
- Een ieder meld zich aan bij de tafel. Dit i.v.m. de registratie.
- Ouders/verzorgers die hun kinderen eventueel moeten helpen bij het
omkleden hebben toegang tot de omkleedfaciliteiten. Meldt u dit wel even bij de
tafel in de gang en volg altijd de aanwijzingen van de brigade en het personeel
op.
Na het omkleden verlaat u direct de accommodatie.
- Na het omkleden de kleedhokjes leeg achterlaten. Kleding kun u in de
daarvoor bestemde kluisjes achterlaten. Zorg dat iedereen gebruik kan maken
van de kleedhokjes.
- De douches zijn gesloten.
-Na het zwemmen, mag er omgekleed worden in de kleedlokalen, de grote
kleedkamers zijn alleen geschikt tot 13 jarigen, daarboven gebruikt u een klein
hokje.
-Boven de 17 jaar moet u 1,5 meter afstand houden.
-Indien klachten volgens RIVM richtlijnen blijft u thuis.

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!

Baanindeling zwembad

Avondvierdaagse - home edition
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Maar we hebben goed
nieuws! Met de speciale editie van hét wandelfestijn kunnen we ook dit jaar toch gaan
lopen. Doe jij ook mee aan de Avond4daagse – Home Edition?
Wat is Avond4daagse – Home Edition?
Vanaf 29 maart tot en met 30 juni 2021 loop jij jouw eigen Avond4daagse. Met eigen
routes, vanaf een eigen locatie, op een eigen moment, met een eigen afstand. Zo
voorkomen we met elkaar dat het te druk wordt. Na vier wandelingen en een hoop
beweegplezier ontvang je de enige echte Avond4daagse medaille thuisbezorgd of kan
je deze ophalen in Zierikzee.
Hoe werkt het?
Na aanmelding krijg je toegang tot de app eRoutes. Via de app ontvang je iedere
wandeldag routes waar je uit kunt kiezen. Je bepaalt zelf wanneer je loopt. Dat mag ‘s avonds zijn, maar ook overdag. En
doordeweeks of in het weekend. Als je je eigen Avond4daagse maar afrondt binnen 2 weken na de eerste wandeldag. Want het moet
natuurlijk wel een prestatie blijven. Houd rekening met de maatregelen van de Rijksoverheid en loop niet in te grote groepen. Maar
maak er vooral je eigen feestje van met spelletjes onderweg, iets lekkers in de rugzak en een mooi finish moment bij de voordeur!
Onderweg verrassen we je in de app met leuke berichten. Zo helpen we je ermee deze Avond4daagse onvergetelijk te maken.

Meer informatie? Klik hier!

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!

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.

