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NIEUWSBRIEF
Het zwembad seizoen is inmiddels al weer even bezig, dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwsbrief! In deze nieuwsbrief
kijken we weer een beetje terug, proberen we te laten zien wat we hebben gedaan en we doen een poging om een beetje vooruit te
kijken. De ervaring van de afgelopen jaren leert ons hier voorzichtig mee te zijn, maar het is wel een feit dat de reddingsbrigade weer
draait voor al onze leden, partners en opdrachtgevers.
Via deze nieuwsbrief ook een schreeuw om aandacht want zonder onze vrijwilligers redden wij het niet, daarmee bedoelen wij
vrijwilligers in het zwembad, tijdens evenementen, uitstapjes, oefeningen, bij onderhoud, in het bestuur etc. Er rust momenteel veel
werk op de schouders van maar een enkeling. Hulp is dan ook welkom, help je ons? Laat je horen via de mail of in het zwembad
tijdens onze zwemavond.

Rabo ClubSupport
Bij Rabo ClubSupport gebruikt de Rabobank een gedeelte van de winst om clubs financieel te ondersteunen. Want iedereen verdient
een club. Als lid van de Rabobank beslis je mee welke clubs we dat steuntje in de rug krijgen. Afgelopen weken hebben clubs zich
kunnen aanmelden voor Rabo ClubSupport. Van 4 tot en met 25 oktober 2021 kun je jouw stem uitbrengen. Dit jaar kun je stemmen op
3 deelnemende clubs. Hiervoor kies je de betreffende club en bevestig je daarna je stem.
Wij kunnen dit steuntje in de rug goed gebruiken. De opbrengst van deze actie gaan wij gebruiken in het zwembad om onze
opslagkast voor zwemmateriaal te vervangen. De oude kast is hard aan vervanging toe, al dat zwembadwater heeft zijn tol geëist!
Via onderstaande knop kunt u direct stemmen op onze club. Bedankt!

Rabo ClubSupport

Zomeractiviteit
Het jaarlijkse ledenuitje kon dit jaar niet doorgaan, ook de junior lifeguard dag op
Brouwershaven moest het onderspit delven. Om dit leed toch wat te verzachten
hebben wij van de zomer op een vijftal middagen een zomeractiviteit georganiseerd,
speciaal voor onze jongste leden en dat in kleine groepjes. Met groot succes kunnen
we wel zeggen! De jongste leden hebben zo al wat kunnen snuffelen aan het
reddingsbrigadewerk buiten. Varen met de reddingsboten, zoeken naar objecten,
communicatieoefeningen en dit alles op een speelse manier. Daarnaast werd er ook
voor wat te eten en drinken gezorgd met dank aan Plus Corbijn! Verspreid over 5
dagen is dit georganiseerd zodat iedereen mee kon doen, geen dag was het zelfde.
Misschien een leuk idee om dit vaker te doen, we gaan het zien. Een bedankje voor
iedereen die hier aan mee heeft gewerkt is zeker op zijn plaats.

Gebruik zwembad
We zijn weer lekker bezig in het zwembad. Even jullie aandacht voor de
volgende zaken:
-De baanindeling staat verderop in deze nieuwsbrief. Gelukkig is er behoorlijk
wat aanwas van nieuwe leden. Het is daardoor helaas nog niet mogelijk om als
lid banen te zwemmen in het eerste lesblok. De banen zijn hard nodig, in het
tweede en derde lesblok is dit wel mogelijk.
-Draag tijdens het zwemmen geen sieraden, oorbellen en/of piercings. Vermijd
losse lange haren.
-De tribune is weer open, de sportkantine is deels toegankelijk met de corona
checkapp.
-Kleedruimte tijdens de 1e groep en 2e groep nog verdeeld in de grote ruimtes.
-Indien kleine hokjes worden gebruikt, laat je kleding niet achter in de hokjes
maar berg deze op in daarvoor bestemde kastjes.
-Neem je (zwem)kleding mee naar huis na afloop.
-Wij zijn maar één van de gebruikers van het zwembad en de kleedkamers,
hou rekening met andere gebruikers en hou het dus rustig en netjes.

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, maar tijdens de afgelopen ALV is er een hele kledinglijn gepresenteerd. 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

Evenementenbewaking
Bij diverse evenementen op en rond het water, kan men rekenen op onze leden. De eerste evenementen zijn de afgelopen maanden
al voorbij gekomen. Zo hebben wij samen gewerkt met andere Zeeuwse reddingsbrigades tijdens zeezwemtochten voor de Walcherse
kust en waren wij bij het eerste Zierikzeese Havenconcert. Het is goed om te zien dat ook de vergunningverleners bij dergelijke
evenementen ook steeds meer oog krijgen voor de veiligheid op het water en de organisatie dan ook dwingt om
veiligheidsmaatregelen te nemen. Met veel plezier hebben onze leden toegezien op de waterveiligheid tijdens deze evenmenten,
waarvoor ook weer dank!

Baanindeling zwembad

Clubactie
Ondertussen loopt er nog een actie, dit is jullie vast niet ontgaan! De Grote Clubactie is een actie waar wij al vele jaren aan mee doen,
wij sparen dit jaar om de kast waar wij ons lestmateriaal in bewaren te vervangen. Bij deze actie vloeit 80% van de verkochte loten
naar de clubkas. Lever ingevulde boekjes uiterlijk 19 november in bij Cor, in het zwembad. Zijn ze vol mag je ze natuurlijk al eerder
afgeven.
Dan natuurlijk een oproep aan iedereen, koop vooral ook loten!

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

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:
29 oktober
06 november
20 november
04 december
24 december
31 december
07 januari

-Geen zwemmen, herfstvakantie
-Vaartraining
-Intocht Sinterklaas Zierikzee
-Vaartraining
-Geen zwemmen, kerstvakantie
-Geen zwemmen, kerstvakantie
-Geen zwemmen, kerstvakantie

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.

