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VOORWOORD
Beste Leden,
Een nieuw jaar staat weer voor de deur, en dus ook een geheel nieuw begin. We mogen terugkijken op een mooi 2019 met
goede examenresultaten waarbij iedereen geslaagd is. Vlak voor de zomervakantie hebben we een eerste, en succesvolle,
buitentraining georganiseerd. Het aantal kaderleden is stabiel gebleven, maar het ledenaantal is helaas gedaald. Dit
betekent dat we in 2020 meer zullen inzetten op ledenwerving, met name onder de jeugd. Alleen zo kan de continuering
van de opleidingen zwemmend redden gewaarborgd blijven. Verder blijven we inzetten op vernieuwing en verjonging van
het bestuur en de commissies. Ook in het nieuwe jaar blijven we ons doel nastreven: het voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood, onder meer door middel van preventie, opleidingen en de bijbehorende bewakingstaken zoals onze
Afdeling Varend Redden (AVR) die doet; het werk van de Reddingsbrigade blijft immers belangrijk.
In deze nieuwsbrief vindt u in kort bestek alle activiteiten en trainingsdata voor de eerste helft van 2020. Wij adviseren
u deze aandachtig te lezen én regelmatig onze website te bezoeken voor uitgebreide informatie
(www.roermondsereddingsbrigade.nl). Heeft u vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op per e-mail:
bestuur@roermondsereddingsbrigade.nl of bel ons gedurende de trainingsuren op zondag (van 17.00 tot 19.30 uur) op:
06-23239319. Op zondag 5 januari is de eerste training van het nieuwe kalenderjaar. Mede namens mijn collega
bestuursleden wens ik u allen een sportief en voorspoedig 2020 toe!!
Roy Philips (Voorzitter)

Examens 2019.

Elfenles voor kerstmis 2019.
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VERENIGINGSAGENDA
Activiteiten Bestuur, Technische Commissie en Ontspanningscommissie 2019-2020:
Hieronder treft u de belangrijkste activiteiten van dit verenigingsjaar aan, onder andere de activiteiten van
de Technische Commissie (TC) en Ontspanningscommissie (OC).
Datum:

Activiteit:

25 januari 2020

Technische Bijeenkomst

29 maart 2020

Algemene Ledenvergadering 2020*

5 april 2020

Start Theorielessen Life Saver

26 april 2020

Proefexamens

Medio juni 2020

Kaderactiviteit 2020

28 juni 2020

Examens (Theorie & Praktijk)

5 juli 2020

Familiezwemmen/ Buitentraining

* De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering worden drie weken voorafgaand aan de genodigde
leden verstuurd.
Trainingen 2019-2020; 17.30-20.30 uur in Zwembad De Roerdomp:
Januari 2020

05, 12, 19, 26

Februari 2020

02, 09, 16

Maart 2020

01, 08, 15, 22, 29

April 2020

05, 19, 26

(12 april: géén training)

Mei 2020

03, 10, 17, 24

(31 mei: géén training)

Juni 2020

07, 14, 21, 28*

Juli 2020

05*

(23 februari: géén training)

* Op 28 juni en 5 juli 2020 géén vrije training voor seniorleden.
** Let op: alle data onder voorbehoud van wijzigingen!

Strandles 2019

Algemene Ledenvergadering 2019
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AFDELING VAREND REDDEN
De afdeling Varend Redden de hulpverleningscijfers van 2018 alweer overtroffen. Vooral het aantal
serviceverleningen zoals duiken en slepen blijven toenemen. Maar niet alleen in de weekenden, maar ook
doordeweeks en zelfs ’s nachts (zoals te zien op de foto).

Nadat in 2018 is besloten dat de Reddingsbrigades in Limburg
geen invulling meer geven aan de Nationale Reddingsvloot en het
gevolg daarvan is dat de vaartuigen die tot dan toe bij o.a. de
afdeling Varend Redden was gestationeerd, hebben de
Reddingsbrigade in Limburg-Noord inmiddels een overeenkomst
kunnen sluiten met de betrokken gemeenten Maasgouw, Venlo en
Roermond. Voor de komende 10 jaar zullen de 3 gemeenten een
jaarlijkse subsidie uitkeren, waarmee de financiering van de
vaartuigen behouden kan blijven. Hiermee kan de AVR haar
activiteiten blijven uitvoeren.

Wil je meer weten en op de hoogte blijven van de activiteiten van de afdeling
Varend Redden, volg ons dan via www.facebook.com/ReddingsbrigadeRoermond
of via Instagram https://www.instagram.com/reddingsbrigaderoermond. Ben jij
16 jaar of ouder en lijkt het je wat om naast het trainen in het zwembad, de
geleerde technieken in de praktijk te brengen? Plan dan eens een meeloopdag
door je aan te melden via www.reddingsbrigaderoermond.nl/redder.
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OPLEIDINGEN EN TECHNISCHE COMMISSIE
Uurindeling:
1e uur: 17.30 uur- 18.30 uur: Junior Redder 1-4; Recreatief zwemmen (ouders).
2e uur: 18.30 uur- 19.30 uur: Zwemmend Redder 1-4; Life Saver 1-3; Recreatief zwemmen (<30 jaar & ouders).
3e uur: 19.30 uur- 20.30 uur: AVR; Recreatief zwemmen (>30 jaar).
Lokaalindeling:
1e uur: Heren: kleedlokaal 1; Dames: kleedlokaal 3.
2e uur: Heren: kleedlokaal 2; Dames: kleedlokaal 4.
3e uur: Heren: kleedlokaal 1; Dames: kleedlokaal 3.
Vrije Training:
Dinsdag- en donderdagmorgen van 6.00 uur- 7.00 uur: vrije training voor leden gedurende het hele jaar, met uitzondering
van feestdagen. Pas vanaf 5.50 uur is het zwembad voor leden toegankelijk! Verder dient er steeds iemand actief
toezicht te houden op de overige zwemmers.
Aanwezigheid tijdens de trainingen:
Om de kwaliteit van de opleiding te garanderen is er door de Technische Commissie, in overleg met het bestuur,
afgesproken om in het nieuwe zwemseizoen een minimale aanwezigheid van de leden bij de trainingen vast te stellen.
Concreet betekent dit voor de brevetten Junior Redder 1- 4 dat de kandidaten ten minste 70% van het aantal
trainingsuren aanwezig dienen te zijn op de trainingen. Voor de brevetten Zwemmend Redder 1- 4 en de diploma’s Life
Saver 1- 3 betekent dit dat de kandidaten ten minste 80% van het aantal trainingsuren aanwezig dienen te zijn op de
trainingen. Het afmelden voor een training dient met een geldige reden te gebeuren. Dit kan per telefoon (06-23239319,
bemand tijdens trainingen van 17.00 tot 19.30 uur) of e-mail (bestuur@roermondsereddingsbrigade.nl). Het niet afmelden
kan consequenties hebben voor het opgaan voor het examen. Voor verdere informatie kunt u bij de man/vrouw van het uur
terecht tijdens de trainingsavond.
Huisregels:
• Zorg dat je tijdig aanwezig bent op de training, liefst een kwartier voor aanvang.
• Ben je verhinderd, meld je af via het 06-23239319, of via bestuur@roermondsereddingsbrigade.nl
• Je kunt de doucheruimte betreden als je hoort dat de toeter einde training heeft geklonken.
• Je wacht in de doucheruimte totdat de trainers zeggen dat je kunt doorlopen.
• Het is verboden te rennen in de kleedruimtes, gangpaden, douches en op de perrons van het zwembad.
• Het is verboden voor leden om in de materiaalkast te komen en materialen te gebruiken. Alleen de man van het uur
en de trainers zijn bevoegd om in de materiaalkast aan de spullen te komen.
• Je volgt altijd de instructies van de trainers op.
• Laat waardevolle spullen zoals geld, sieraden etc. thuis. De Roermondse Reddings Brigade neemt géén
verantwoordelijkheid op zich voor geleden schade aan goederen bij verlies of diefstal. Of berg waardevolle zaken
op in een kluisje. Voor het kluisje dien je een muntstuk van 50 Eurocent te hebben. Dit krijg je na gebruik van de
kluis terug.
• Laat de kleedlokalen schoon achter voor de volgende gebruikers.
• Blijf van andermans spullen af.
• Houd je aan je eigen zwemtijden.
• Voor gevonden voorwerpen, of spullen die je kwijt bent geraakt, kun je terecht bij een van de bestuursleden aan
het bestuurstafeltje.
Dan nog een puntje van orde:
Het is niet de bedoeling dat kinderen veel té vroeg komen, dan wel gebracht worden, of juist té laat worden afgehaald!
Plaatsnemen op de tribune is niet de bedoeling, deze is gereserveerd voor de ouders / verzorgers van diegenen die op dat
moment trainen. Trainers hebben geen tijd om ook nog de kinderen op de tribune in de gaten te houden; dit zou ten koste
gaan van de training die gegeven wordt. De kinderen moeten dan dus buiten wachten en dus niet op de gang en/of de
tribune. Wij willen u er op wijzen dat dit gebeurt op verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers! Hierbij verzoeken
wij u als ouders / verzorgers dan ook om de kinderen niet te vroeg te brengen en tijdig af te halen!!
Als iedereen zich houdt aan deze regels kunnen we allemaal veilig en met plezier zwemmen.
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ORGANISATIE ROERMONDSE REDDINGSBRIGADE
Het Bestuur:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Algemeen Bestuurslid (Technische Commissie):
Algemeen Bestuurslid (Afdeling Varend Redden):
Algemeen Bestuurslid:
Algemeen Bestuurslid (Financiën):

Roy Philips
Vacant
Jeroen Nijenhuis
Toon Crijns
Tom Diels
Gabriëlle Henderickx
Kevin Heynen

De Commissies:
Technische Commissie: Toon Crijns, Kevin Heynen, Mirjam Pulles.
Ontspanningscommissie: José Crijns-Nordhausen, Gabriëlle Henderickx, Roy Philips.
Financiële Commissie: Mirjam Pulles, Carlo Roebroeks.
Ledenadministratie: Thomas Pappas.
Vertrouwenspersonen: Wim Carelse, Margriet Velter, Sylvia Waajen.
(Assistent-) Instructeurs: Gabi Aelmans, Timo Bergthaler, Gabriëlle Henderickx, Kevin Heynen, Medy Hofwijks, Deen van
Horne, Eline Konings, Mark Leurs, Xander van Nienhuijs, Thomas Pappas, Mirjam Pulles, Margriet Velter.
Poetsploeg: Toon Crijns, Har Hendrikx.

Bestuur 2019-2020.

(Assistent-) instructeurs 2019-2020.

CONTRIBUTIE & LIDMAATSCHAP 2019-2020
Jeugdleden tot en met 15 jaar: € 50,- per jaar.
Leden vanaf 16 jaar en ouder:
€ 70,- per jaar.
AVR-leden:
€ 32,50 per jaar.
IBAN: NL97 RABO 0144186772
De contributie dient te worden voldaan vóór 30 september 2019! Nieuwe leden dienen de contributie contant te voldoen
bij inschrijving. Bestaande leden krijgen automatisch bericht over de hoogte van de contributie én de wijze van betalen.
Omdat wij als brigade van mening zijn dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid moeten hebben
om met onze activiteiten mee te doen, willen wij u wijzen op een tweetal regelingen. Dit zijn de Regeling Maatschappelijke
Participatie en het Jeugdsportfonds. Gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimumloon en die woonachtig zijn in
de Gemeente Roermond kunnen hiervoor in aanmerking komen en een tegemoetkoming krijgen in de kosten. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met respectievelijk de Afdeling Sociale Zaken van de Gemeente Roermond (0475388200) en de Stichting Leergeld Roermond (0475-475268).
Denkt u ook aan het tijdig inleveren van de gezondheidsverklaring? Dit dient ieder zwemseizoen opnieuw te gebeuren!
De Gezondheidsverklaring kunt u downloaden vanaf onze website: www.roermondsereddingsbrigade.nl.
NB: Indien men het lidmaatschap wenst te beëindigen, dan dient dit schriftelijk te gebeuren! Hiervoor kan men het
Aanmeldingsformulier gebruiken (eveneens te downloaden vanaf onze website) of een e-mail sturen naar ons e-mailadres.
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