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NIEUWSBRIEF
Het is weer tijd voor een verse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief kijken we zoals gewoonlijk weer terug op de afgelopen 2 maanden,
maar we kijken ook weer vooruit. Er staan weer leuke evenementen in het verschiet. Evenementen waarbij wij ondersteunen maar ook
evenementen voor onze eigen leden. Denk aan de Junior Lifeguard Day en een feestje voor de leden vanaf 16 jaar! Lees het allemaal
in deze nieuwsbrief!
PK

Van de voorzitter
We zijn al weer bijna aan de langste dag van het jaar beland, dus het eerste gedeelte van 2022 zit er weer al op. Langzaamaan komen
we weer terug uit de donkere corona periode en lijkt alles weer op het oude normaal. We kijken terug op een geslaagd zwemexamen
met een uitstekend slagingspercentage (100%). We zijn blij met de trouwe leden en trainers die iedere week weer komen trainen in het
zwembad, maar ook maandelijks op de vaartraining of komen sleutelen in de loods. De afgelopen maanden mochten we ook weer een
heleboel nieuwe leden verwelkomen. Voor een ieder die geslaagd is voor zijn middelbare school diploma de felicitaties namens
Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland en veel succes met de vervolgstudie. Ik wens een ieder een fantastische zomer toe en zie jullie
graag in september weer terug in het zwembad, de loods of evenementen.
Wim de Rijke (voorzitter)

Zwembad
Het is jullie vast niet ontgaan, de examens zijn achter de rug! De resultaten liegen er niet om, 100% slagingspercentage! Gefeliciteerd
allemaal. Geweldig gewerkt. Nu even bijkomen, maar snel gaat de neus weer richting de volgende ronde examens. Door al de corona
maatregelen zijn de examens iets verschoven. Ergens in november gaan we er weer voor.
En dan nog bij deze een bedankje richting de Plus supermarkt Corbijn uit Vrouwenpolder voor de gesponserde versnapering waar de
examenkandidaten lekker van hebben kunnen smullen na de gedane inspanning.

Sponsornieuws
Afgelopen maand is de trailer van reddingsboot EB vervangen. De oplopende onderhoudskosten en het feit dat zo een trailer toch veel
te lijden heeft in het zoute Zeeuwse water maakten dat wij om ons heen zijn gaan kijken voor een vervanger van de oude trailer. De
Reus Aanhangwagens uit Nieuwerkerk kennen wij al enige tijd, van de expertise van dit bedrijf hebben wij al met enige regelmaat
gebruik gemaakt. De Reus kon ons een mooie trailer leveren tegen een aantrekkelijke prijs. De trailer is afgelopen maand afgeleverd,
wij zijn er zeer content mee.
Een mooie aanvulling is dat De Reus Aanhangwagens tevens een vaste sponsor gaat worden van onze vereniging. Een ideale situatie
voor ons! Waarvoor dank natuurlijk.

Promotie en voorlichting
Geen water in de buurt en toch was de Reddingsbrigade te zien tijdens Koningsdag op het kerkplein bij de Grote Kerk. Samen met de
Jeugdbrandweer stonden wij op het hulpverlenersplein. Naast dat wij zo ons gezicht laten zien als de grootste Reddingsbrigade van
Zeeland, was dit ook een uitgelezen mogelijkheid om voorlichting te geven over reddingszwemmen en waterhulpverlening. Daarnaast
was het doel ledenwerven en met succes! Door ons te laten zien en te vertellen over de vereniging hebben wij al nieuwe jeugdleden
mogen begroeten. Om een klein beetje kennis te maken met ons, mocht men op een echte reddingsboot klimmen voor een foto. Ook
was er een klosgooispel en bij de buren van de brandweer kon iedereen toch nog met wat water spelen. Het was een mooie dag,
iedereen bedankt voor jullie inzet!

Vaartraining
De groep van de vaartraining wordt steeds groter, leuk om te zien dat na de
examens weer diverse leden zich hierbij hebben aangemeld. We hopen weer
elke 1e zaterdag van de maand weer te kunnen trainen. De trainingen vinden
plaats in Brouwershaven en op het Grevelingenmeer. Mail naar Info@rbzd.nl
voor meer informatie!

Ledenactiviteiten
Tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief neemt de Reddingsbrigade deel aan de
Avondvierdaagse, een lange traditie inmiddels! Fijn om te zien dat er zo een spontane
groep mee blijft doen.
Wat hebben wij verder in de planning? Het is niet niks, het is Junior Lifeguard Day! Op
zaterdag 25 juni hebben we na 2 jaar weer een echte Junior Lifeguard Day. De dag is
vol gepland, er zijn spellen georganiseerd, het eten is besteld, de boten gepoetst, de
routes uitgezet, wij zijn er klaar voor! Aanmelden was mogelijk middels het formulier in
het zwembad.
Voor de leden van 16 jaar en ouder wordt er in de avond, na de junior lifeguard day,
een leuke ledenavond met BBQ georganiseerd. Hiervoor is inmiddel een e-mail rondgestuurd, meld je aan en doe lekker mee! Immers,
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

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

ALV
De Algemene Leden Vergadering is gepland op woensdag 29 juni om 19.30 aan de Zandweg te Zierikzee bij de locatie van Safety
Care Opleidingen. Wilt u de stukken op voorhand inzien? Stuur een e-mail naar info@rbzd.nl.
Een van de punten op de agenda is het feit dat er door de Bond is besloten om de bondsafdracht per lid te verhogen met 5 euro. Wij
proberen al sinds de oprichting van de Reddingsbrigade de contributie zo laag mogelijk te houden, dit om een vereniging voor
iedereen te kunnen zijn. Dat is dan ook de reden dat wij de bond hierop hebben aangsproken. Dit mocht helaas niet baten. U begrijpt
dat deze kosten verhoging op het aantal leden aanzienlijk is, wij zullen er dan niet aan ontkomen om de contributie te moeten
verhogen.

EHBO
Twee keer per jaar organiseerd Safety Care Opleidingen een EHBO dag. Op deze dagen worden wij bijgespijkerd op het EHBO vlak.
Afgelopen editie is er niet alleen in een lokaal les gegeven maar heeft men in het zwembad diverse oefeningen georganiseerd. Dit
bleek een nuttige en fijne manier om wijzer te worden in het water gerelateerde EHBO en (zelf)redding.

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

Help je mee?
Bij deze een oproep aan onze leden en ook de ouders van onze leden!
Ben je lid? Wil je dat de reddingsbrigade leuke activiteiten organiseerd en
aan de lat blijft staan als het nodig is? Zonder onze leden zijn wij niets,
meld je aan en help mee!

interesse?info@rbzd.nl

Belangrijke data:
-25 juni, Junior Lifeguard Day
-25 juni, ledenavond met BBQ
-29 juni, ALV
-16 juli, Visserijdagen Bruinisse (leden gezocht voor inzet!!)
-22 juli, laatste zwemavond voor de zomervakantie
-27 aug. Havendag Zierikzee (leden gezocht voor inzet!!)
-09 sept. eerste zwemavond na de zomervakantie

UW
BEDRIJFSNAAM
HIER?
- Met link natuurlijk

Help ons Helpen
-Vrijwilligers gezocht voor evenementenbewaking
-Helpt u ons?
-Steun de reddingsbrigade

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.

