19e jaargang, uitgave 1 (april 2013)

informatie: www.reddingsbrigadefijnaart.nl

Nieuwsbrief “het Brigadiertje” is een uitgave van reddingsbrigade “Brigade het Volkerak” te Fijnaart en wordt gratis aan de leden verstrekt.
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: junioren (t/m 15 jaar)
: 12,75 euro per kwartaal
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AGENDA
•
•
•
•
•

17 april ledenvergadering (info in deze nieuwsbrief)
1 en 8 mei meivakantie
15, 22, 29 mei en 12 juni clubkampioenschappen (info in deze nieuwsbrief)
15 juni jeugd-stranddag Middelburg (info volgt)
26 juni open avond (info volgt)

17 APRIL LEDENVERGADERING
Graag willen we (jullie) ouders uitnodigen voor de jaarvergadering op 17 april a.s. Deze wordt gehouden in
de foyer van het zwembad van 18.45 tot 19.30 uur. We hopen op een grote opkomst dus; ouders, kom er
gerust even bijzitten want we willen jullie mening over onze brigade graag eens horen.
De koffie staat klaar!
De agenda ziet er als volgt uit:
• Opening
• Notulen ledenvergadering 2012
• Financieel verslag 2012
• Begroting 2013/2014
• Verslag kascommissie 2012
• verslag secretariaat en TC 2012
• Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn: Jeanette Strootman, Agnes Knook en Hein Oostenrijk.
Alleen Jeanette heeft zich weer verkiesbaar gesteld dus we zijn dringend op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Daarom doen wij hierbij een beroep op ouders van onze leden om
deze plaatsen in te vullen. Het kost u maar weinig tijd (ca. 5 avonden per jaar).
Heeft u interesse en wilt u betrokken zijn bij de vereniging van uw kind(eren)...... dan
kunt u zich opgeven tot uiterlijk de aanvang van de vergadering.
Wij hopen op een aantal positieve reacties.
• verkiezing kascommissie 2013
• planning activiteiten 2013
• Rondvraag
• sluiting

TERUGBLIK (GROOT)OUDER-MEEZWEM-AVOND
Elk jaar mogen de ouders een keertje meedoen met de les alleen dit jaar mochten ook opa's en oma's
meedoen. Vooral in het eerste uur was een aantal opa's en oma's meegekomen en natuurlijk ook vaders en
moeders. We lieten ze zwemmen, duiken, springen, drijven, bal-werpen en onderwater zwemmen en de
kinderen moesten uiteraard het goede voorbeeld geven.
Nou (groot)ouders....... supergoed gedaan hoor. Volgend jaar mogen jullie weer meedoen.

TERUGBLIK MUNTJES DUIKEN
Vorige week was het weer, traditiegetrouw, muntjes duiken. Er werd fanatiek gezocht naar munten, ringen
en figuurtjes. De winnaars waren:
1e lesuur: Luc, Roos, Manouk en Shienna
2e lesuur: Meike, Carolien en Tess
3e lesuur: Max, Kirsten en Elsa
Zij kregen een heerlijke chocoladen paashaas en voor iedereen was er na afloop een lekkere koek als
beloning.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
Ook dit jaar houden we weer clubkampioenschappen. Natuurlijk hebben we verschillende leeftijdscategorieën ingedeeld zodat het een eerlijke strijd gaat worden.
De onderdelen zijn: schoolslag, rugslag, ringduiken en ring/klos gooien.
Op de volgende datums gaan we er voor strijden: 15 mei – 22 mei – 29 mei – 12 juni.
Probeer dus op deze datums allemaal te komen want als je een onderdeel mist, kun je geen kampioen
worden. Natuurlijk kun je eventueel gemiste onderdelen nog inhalen tijdens de volgende les maar 12 juni
is echt de laatste dag waarop dit kan. Op 19 juni is dan de prijsuitreiking. Succes allemaal!

(HERINNERING) 4e LESUUR
We bieden de mogelijkheid aan alle ouders van onze leden, om samen met ons in het 4e lesuur
(20.45-21.30) lekker een paar baantjes te komen trekken op de woensdagavond. We geven dan geen les
dus het motto luidt: “niks moet, alles mag”. De kosten zijn 5,25 per maand (het normale contributiebedrag
voor senioren). Kom gerust eens een keertje meedoen.

