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Nieuwsbrief “het Brigadiertje” is een uitgave van reddingsbrigade “Brigade het Volkerak” te Fijnaart en wordt gratis aan de leden verstrekt.
Samenstelling van
Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester

het bestuur:
: J. Janssens
: C. Derene
: P. de Rooij

Tel. 0168-462869
Tel. 0168-464906
Tel. 0168-463070

Overige leden

: A. van der Vorm J. Strootman A. Knook

L. van Hamburg

C. Santing

Voorzitter TC
TC-commissie

: J. Strootman
: C. Derene A. van der Vorm P. de Rooij I. van Peperstraten S. van Eijk

Contributie

: junioren (t/m 15 jaar)
: 12,75 euro per kwartaal
senioren (vanaf 16 jaar)
: 15,75 euro per kwartaal
Te storten op Rabobank rekeningnr. 11.52.03.176 t.n.v. penningmeester Brigade het Volkerak
Met vermelding van voor- en achternaam lid (leden). Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk
t.a.v. het secretariaat, Gierzwaluw 11, 4793 HX Fijnaart of via e-mail info@reddingsbrigadefijnaart.nl

Samenstelling van de redactie:
Ans van der Vorm

AGENDA
•
•
•
•

19 juni prijsuitreiking clubkampioenschappen
26 juni open avond (info in deze nieuwsbrief)
vakantie: 3 juli t/m 7 augustus (we beginnen weer op woe. 14 aug.)
20 en 21 september brigadedag (info in deze nieuwsbrief)

TERUGBLIK JAARVERGADERING
Op 17 april jl. hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Er waren gelukkig ook een aantal
ouders van onze leden bij aanwezig. Hieronder geven we een kleine samenvatting van wat er ter sprake is
geweest:
Alle behandelde verslagen zijn goedgekeurd.
Aftredend waren Agnes Knook, Jeanette Strootman en Hein Oostenrijk.
Verkiesbaar waren: Jeanette Strootman, Lisette van Hamburg en Corina Santing.
Het komende jaar bestaat ons bestuur uit:
voorzitter: Jacqueline Janssens, secretaresse: Claudia Derene, penningmeester: Patricia de Rooij
overige leden: Ans van der Vorm, Jeanette Strootman, Lisette van Hamburg en Corina Santing.
De kas was dit jaar gecontroleerd en goedgekeurd door mevrouw van Hamburg en mevrouw van Adrichem.
Het komende jaar bestaat de kascommissie uit: mevrouw van Adrichem en mevrouw Magielse.
Verder is er gesproken over een eventuele contributieverhoging. Het ledenaantal is de laatste jaren gedaald
en dit heeft natuurlijk gevolgen voor de gemeentesubsidie en de inkomsten. Een voorstel van dhr. van Wijk
was, om als ouder lid te worden van de vereniging. Dan “spek” je de clubkas, het ledenaantal gaat omhoog
en je hebt tevens de mogelijkheid om te komen zwemmen van 20.45 tot 21.30 uur.
Dit leek ons een goed idee (i.p.v. een contributieverhoging) en vervolgens hebben zich op diezelfde avond
al 3 ouders als lid aangemeld. IS DIT OOK IETS VOOR U???? (Het contributiebedrag voor senioren is
€ 5,25 per maand).
Verder waren er geen noemenswaardige bijzonderheden.

26 JUNI OPEN AVOND
De laatste les voor de grote vakantie is het weer open avond. Dan mag iedereen weer iemand meenemen
om te komen vrij zwemmen. Net als vorig jaar mag iedereen maar 1 persoon meenemen. Dit in verband
met de drukte en de veiligheid van alle zwemmers.
LET OP!!!! Deze avond is onderverdeeld in twee zwem-uren:
voor iedereen die normaal in het eerste lesuur zwemt, is het deze dag van 18.45 tot 19.45 vrij zwemmen
en voor iedereen uit het tweede en derde lesuur is het vrij zwemmen van 19.45 tot 20.45.
Het vierde lesuur zwemt gewoon van 20.45 tot 21.30 uur.

BRIGADEDAG
We zijn al weer volop bezig met de voorbereidingen voor onze brigadedag.
Dit jaar bestaat onze brigade 40 jaar dus we willen er iets speciaals van maken.
We gaan op kamp op 20 en 21 september (1 nachtje slapen dus) in Breda.
Verder verklappen we nog niets maar het zal zeker een “feestelijk” weekend gaan worden.
Omdat we natuurlijk van tevoren wel moeten weten hoeveel kinderen er meegaan moet je je wel voor de
zomervakantie opgeven door een mailtje te sturen naar info@reddingsbrigadefijnaart.nl
Zet hierin je naam, leeftijd, telefoonnummer en of je ouders kunnen halen en/of brengen, onder vermelding
van OPGAVE BRIGADEDAG.
Verdere info volgt dan na de vakantie.

