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Terugblik 2018!
Beste redders,

Het jaar is bijna voorbij, hoog tijd dus weer voor een nieuwsbrief!

Terugblik 2018

Hoewel de examens afgelopen jaar niet helemaal liepen zoals we allemaal gepland hadden,

is dat met de herexamens in november toch nog goed afgelopen! Natuurlijk zijn we super

trots op alle redders die dit jaar weer keihard hun best hebben gedaan voor een diploma.

Hopelijk zien we jullie ook in 2019 weer!

Elke vrijdag zwemmen we al in het zwembad, daarom is het ook wel eens leuk om dingen

daarbuiten te doen. Met dit in ons achterhoofd hebben wij de jeugddag georganiseerd bij

camping de Krieghuusbelten. Ondanks de vele regen (ja, ook in 2018 hebben we regen

gehad) was het een zeer geslaagde dag waar we ons allemaal goed vermaakt hebben. Maar

ook op vrijdagavond in het zwembad hebben we leuke activiteiten gehad. Zo stonden er 30

november ineens pieten in het zwembad ne hebben we ook al een oranje boot in de hal zien

staan!

Maar niet alleen bij onze brigade doen we activiteiten, buurbrigades zitten ook niet stil. Dit

jaar hebben we onder andere weer mee gedaan aan de avondmarathon in Deventer en de

vijfkamp in Zwolle. Twee leuke evenementen waar onze redders veel hebben geleerd, maar

ook genoeg lol hebben beleefd. Dingen als dit zorgden er weer voor dat verschillende

jeugdleden bij oudere leden zijn wezen kijken op het strand en tijdens de Lifeguard Open
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Wat ook echt nog even genoemd moet worden in deze terugblik, is dat met de grote club

actie en het sponsorzwemmen weer een enorm mooi bedrag op is gehaald voor de brigade!

Super! Mede dankzij dit soort inspanningen kunnen ook in 2019 weer leuke dingen

georganiseerd worden!

Namens alle vrijwilligers van dit jaar wederom enorm bedankt! Geniet van de feestdagen en

tot snel in 2019!
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De laatste les van 2018 is vandaag, de komende twee weken is er geen zwemmen! Op 4

januari 2019 zal de eerste reguliere zwemavond weer zijn van het nieuwe jaar.

Vooruitblik naar 2019
Om maar meteen met het belangrijkste te beginnen: de datum voor de examens! Het lijk er

op dat we voorzichtig kunnen zeggen dat de examens 13 april zullen gaan plaatsvinden. Er

moeten hier en daar nog wat dingen besproken en goedgekeurd worden, maar schrijf het

vast in de agenda! Zodra we 100% zeker zijn over de datum wordt dat bekend gemaakt. Dit

jaar gaan (waarschijnlijk) niet alleen mensen op voor de Junior Redder, Zwemmend Redder

en Lifesaver examens, maar gaan er ook mensen proberen de Lifeguard Pool te halen! Ook

Lifeguard Open Water staat in 2019 voor het eerst echt op de planning, wat maar weer

aangeeft dat er nog genoeg te leren en proberen is na de Lifesaver diploma's.

Na een aantal jaren dapper de geldzaken van de brigade te hebben geregeld en allerlei

dingen daar omheen, stopt onze penningmeester Maikel er mee vanaf april 2019! Nu willen

we natuurlijk Maikel bedanken voor zijn inzet en alle energie die hij in de brigade heeft

gestoken. Desalniettemin betekent dat wel dat we vanaf april op zoek zijn naar een nieuwe

penningmeester! Wil jij misschien wat extra doen voor onze vereniging? Voor meer

informatie, stuur een mailtje naar onze secretaris (zijn contactinformatie vindt je op de

website) of spreek een trainer aan bij het bad op vrijdagavond!

Daarnaast staan er aankomend jaar ook gewoon weer andere leuke activiteiten op de
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jeugdleden gaan we kijken of we mee kunnen doen aan een jeugdmarathon en natuurlijk de

vijfkamp same nmet de brigades van Zwolle, Hasselt, Zwartsluis en Staphorst. Ook deze

zomer gaan we weer een leuke jeugddag activiteit verzinnen, hopelijk met iets gezelliger

weer dan afgelopen jaar... Wanneer daar meer informatie over bekend is, horen jullie dat

natuurlijk gelijk!

Waterhulpverlening
Onze brigade heeft een waterhulpverleningscommissie (WHC). Deze WHC houd zich bezig met het

inzetten van onze brigade bij acties, evenementen e.d.. Een goed voorbeeld hiervan is de inzet van

mensen bij de Farmstaclerun in Heino ieder jaar. De bewaking van sloten en watertjes wordt door onze

brigade georganiseerd en uitgevoerd.

Zoals jullie misschien al weten, is de WHC nu bezig met de aankoop van een echte boot! Een eigen

knaloranje reddingsboot om zelf bewakingen te kunnen draaien en meer opleidingen aan onze leden te

kunnen bieden. De WHC is nog steeds druk bezig met het organiseren van alles wat hierbij komt kijken,

maar helaas duurt het aankoop proces wat langer dan verwacht. Achter de schermen wordt hier echter

nog hard aan gewerkt. Wij blijven jullie op de hoogte houden van dit leuke project!
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Bandjes
Dit jaar is door het sportbedrijf Raalte een bandjessysteem ingevoerd. Na diverse opstartproblemen lijkt

het systeem nu naar behoren te werken. We willen jullie nogmaals op de voorwaarden wijzen:

- De bandjes worden door het zwembad beschikbaar gesteld. Aan het einde van het seizoen moeten alle

bandjes weer worden ingeleverd;

- Voor bandjes die niet worden ingeleverd (of kwijt raken) wordt door het zwembad €7,50 in rekening

gebracht;

- Deze kosten worden door Reddingsbrigade Raalte aan de desbetreffende leden doorberekend.

Het is dus belangrijk om zuinig te zijn op je polsbandje!

Schaamteloze reclame
Helaas kosten voor ons sommige dingen ook geld... Wil je makkelijk de Reddingsbrigade Raalte steunen?

Via Sponsorkliks kan dat! Voor elke online bestelling op bijvoorbeeld Bol.com kun je een beetje de

Reddingsbrigade stuenen zonder dat het je extra geld kost! Vergeet je ook wel eens de Sponsorkliks

pagina te bezoeken voordat je gaat bestellen? Door een webwinkel bestelknop in de bladwijzerbalk te

installeren, wordt dat tot een absoluut minimum beperkt.

Voor Google Chrome klik hier

Voor Safari klik hier

Voor Firefox klik hier

Voor Internet Explorer klik hier

Niet alleen de aanschaf van deze boot, maar ook het inzet gereed maken ervan kost natuurlijk geld. Van

de Rabobank hebben wij al een cheque in ontvangst mogen nemen, maar we zijn nog steeds op zoek
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Wij willen graag jullie hulp inschakelen om in gesprek te raken met ondernemers die mee willen helpen

onze droom waar te maken. BEn of ken jij een ondernemer die ons zou willen helpen, mail dan naar:

penningmeester @ reddingsbrigaderaalte.nl. Ook over de bijbehorende tegenprestatie gaan wij graag in

gesprek.

Dit jaar is door het sportbedrijf Raalte een bandjessysteem ingevoerd. Na diverse opstartproblemen lijkt

het systeem nu naar behoren te werken. We willen jullie nogmaals op de voorwaarden wijzen:

- De bandjes worden door het zwembad beschikbaar gesteld. Aan het einde van het seizoen moeten alle

bandjes weer worden ingeleverd;

- Voor bandjes die niet worden ingeleverd (of kwijt raken) wordt door het zwembad €7,50 in rekening

gebracht;

- Deze kosten worden door Reddingsbrigade Raalte aan de desbetreffende leden doorberekend.

Het is dus belangrijk om zuinig te zijn op je polsbandje!

Afmelden
Ben je op vrijdagavond verhinderd?

Geen probleem!

Om te voorkomen dat we je aan het bad

verwachten, willen we graag dat je jezelf afmeld.

Dat kan via dit formulier (klik) of een mailtje.

Laatste nieuws
Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?

Volg ons op Facebook of kijk met enige

regelmaat eens op onze site!

Via de knoppen hieronder kun je ons online

vinden.
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