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NIEUWSBRIEF
Inmiddels het is weer maart en wij zijn in het zwembad weer op volle stoom, onderweg naar de examens! Niets om jezelf druk om te
maken, er wordt namelijk hard gewerkt iedere vrijdagavond. Onze trainers lopen er ook weer fris bij, nette shirts, gesponsord door een
tweetal sponsoren. Deze sponsoren zijn geen onbekenden voor ons. De bedrijven van Wim (Rijke Advies en Engineering en Marcel en
Paulien (Safety Care Opleidingen) hebben wij bereid gevonden om de nieuwe shirts te sponsoren. Dit dus eigenlijk bovenop alle uren,
cursussen en materialen welke zij al in de vereniging hebben gestoken. Waarvoor dank! Mocht u, als lezer, nou ook een bedrijf hebben
of kennen die ons wilt helpen....... info@rbzd.nl

Zwembad
De examens zijn in aantocht! Iedere kandidaat zal eerdaags een uitnodiging krijgen, dit zijn de data:
-Examen reddertjes: 1 april (gewoon zwemmen voor overige leden, tijdens normale uren)
-Examen overige diploma's: 8 april (geen zwemles voor de reddertjes, dit zijn de twee jongste groepen)
Ook nog even aandacht voor de kleding. De kledingeisen zijn als volgt:

Kledingeisen

Voor alle diploma's:
T-shirt, trui, blouse of hemd met lange mouwen.
Lange broek (lange (spijker)broek die naadloos aansluit op de huid zijn niet toegestaan) tot het enkelgewricht zonder scheuren of
gaten!
Voor de diploma’s van Junior Redder ook:
Schoenen met stevige zool (geen surfschoenen, zie onderstaande uitleg).
Regenjas of windjack met lange mouwen (geen poncho). Jas moet volledig heel zijn en niet voorzien zijn van scheuren of gaten.
Tijdens het examen zijn alle sieraden en piercings verboden, piercings die niet uitkunnen moeten afgeplakt worden!
De kledingstukken behoren zodanig bevestigd te zijn, dat deze tijdens het verblijf in het water niet verloren kunnen worden. De kleding
dient schoon en in goede staat te zijn

Schoenen:
De reden van de eis is:
Door de harde zool is het vrij buigen van de voet niet of minder goed mogelijk. Deze ervaring wordt opgedaan in een gecontroleerde
omgeving. Op het moment dat een kandidaat in een reële situatie wordt geconfronteerd met dit feit is hij hier op voorbereidt. Hier
boven worden een aantal goede en foute voorbeelden gegeven.
Wordt jouw type schoen niet vermeld dan zal de examen official zich de vraag stellen: “Kan ik de zool tussen twee wijsvingers zonder
moeite samenvouwen?” Wordt deze vraag met ja beantwoord dan zijn de zolen niet stevig en zal de schoen worden afgekeurd.
Voor vragen kunt u terecht bij de commissie opleidingen: opleidingen@rbzd.nl

Sponsornieuws
Het is al even voorbij gekomen, maar dankzij Rijke Advies en Engineering en Safety Care Opleidingen zijn onze trainers weer in het
nieuw gestoken! Wij waren al een poosje op zoek naar een nieuwe sponsor voor de t-shirts welke onze instructeurs in het zwembad
en bij evenementen dragen. De conclusie was in eerste instantie dat het niet mee viel om een kandidaat te vinden. Misschien wel
begrijpelijk in deze, voor veel bedrijven, financieel wat onzekere tijd. Gelukkig kunnen wij rekenen op Wim, Pauline en Marcel, zij
hebben het aangedurft om ons in het nieuw te steken. Waarvoor dank!
Wilt u beste lezer, de websites van deze bedrijven eens bezoeken? Klik eens op de onderstaande knoppen.
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Meer sponsornieuws
Bij verschillende evenementen staan wij als reddingsbrigade
met een kraam, dit om leden te werven, voorlichting te geven
en om de naamsbekendheid te vergroten. Het is dan fijn als de
kraam gevuld is met spulletjes, ook om weg te geven. Vanuit
de bond zijn speciale kartonnen vouwplaten ontworpen. Repro
Walcheren heeft ons gesponsord om 1000 vouwplaten te
drukken van een jeep en een boot, wij willen de Repro
hiervoor hartelijk bedanken!
www.reprowalcheren.nl/

Opendag Watersnoodmuseum
Zaterdag 5 maart hebben we voor het eerst in samenwerking met Reddingsbrigade Nederland en Reddingsbrigade Westenschouwen
ons gezamenlijk gepresenteerd in het Watersnoodmuseum tijdens de opendag van het Watersnoodmuseum. Enkele keren op de dag
is er een presentatie gegeven in de filmzaal over de reddingsbrigade en wat de reddingsbrigade allemaal doet in relatie tot een
watersnoodramp en er is een korte film hierover vertoond. Daarnaast stonden we er met een kraam waar de kinderen enkele
activiteiten konden doen en informatie inwinnen. Vanaf de doorgaande weg waren wij al goed zichtbaaar, buiten stond een
reddingsboot en 2 jeeps opgesteld om iedereen zo te verwelkomen.

Vaartraining
Elke 1e zaterdag van de maand houden we vaartraining. Hierin komende
verschillende opdrachten voorbij. Het leren varen, slachtoffers aan boord
nemen, behandelen van slachtoffers op de boot, communicatie, knopen,
samenwerken, etc. een hele waslijst met zaken waar je als reddingsbrigade
mee te maken kan krijgen met evenementen, bewakingen etc. Jullie zijn van
harte welkom, kom vooral eens langs om te ervaren wat wij doen. Het
belangrijkste is om plezier met elkaar te hebben en zo samen wat te leren.

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

Nieuws van de penningmeester
Eind maart zal de contributie voor 2022 geïnd worden, leden die niet via automatische incasso willen betalen, kunnen een factuur
verwachten. Wilt u dan het verschuldigde bedrag overmaken… Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking!

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
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:
Examen reddertjes 1 april
Examen algemeen 8 april
Geen zwemmen 15 april
Geen zwemmen 29 april
Geen zwemmen 6 mei
EHBO herhaling 14 mei
Geen zwemmen 27 mei

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.

