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Nieuwsbrief  
April 2019 

Nieuwsbrief is terug!!! 

Na lang weg geweest te zijn, is de 

nieuwsbrief weer terug! Zoals 

vanouds vind je hier de allerlaatste 

nieuwtjes, de belangrijke data en de 

benodigde informatie over onze 

vereniging. 

Belangrijk bericht!!!!! 

Als je vanuit de zijingang vertrekt, 

zou je er dan op willen letten dat 

deze deur goed in het slot valt? Dit in 

verband met inbraken in het 

zwembad. 

Ideeën of opmerkingen 

Als je ideeën en/of opmerkingen 

heeft over onze vereniging. Meld dit 

dan gerust. Ook suggesties voor de 

nieuwsbrief zijn van harte welkom! 

 

Dit kun je doen via: 

secretaris@rbzod.nl  

Wist je dat…… 

• Margriet en André na 100 jaar 

verkering eindelijk getrouwd 

zijn? 

• Dit het laatste seizoen is dat wij 

trainen in Aquarena? 

• Bouw van het nieuwe zwembad 

gestaag vordert? 

• Ieder lid Zaterdag 13 april 2019 

tussen 11.30 en 12.30 uur van 

harte welkom is voor 

rondleiding nieuwe zwembad? 

• Indien je verhuist of andere 

verandering heeft, of als je jezelf 

of je kind uit wilt schrijven je dit 

moet doen via de belangrijke 

formulieren? (te vinden op 

rbzod.nl onder praktische 

informatie en daar bij 

belangrijke-formulieren) 

• Er een app groep is voor ouders 

die willen helpen bij activiteiten? 

• We in die app zullen vragen om 

hulp? 

• Je je daarvoor kunt opgeven bij 

Gerwin, Bart, Rik, Diana of 

Lisanne? 

 

 

 

 

Wil jij korting op je contributie? 

Onze leden zijn onze beste reclame! Daarom willen we jullie stimuleren 

om vriendjes en vriendinnetjes enthousiast te maken om ook bij onze 

mooie vereniging te komen! Hoe? 

• Als je 2 nieuwe leden aanbrengt die minimaal één jaar lid worden bij 

onze vereniging krijg je één jaar 50% korting op de contributie. 

• Als je 4 nieuwe leden aanbrengt die minimaal één jaar lid worden bij 

onze vereniging krijg je één jaar zelfs 100% korting op de contributie. 

• En zo verder……….. Dus wie 8 nieuwe leden aanbrengt die een jaar lid 

blijven krijgt 2 jaar gratis! 

Succes allemaal met enthousiasmeren! 

 

Mis je een keer een les? 
Mocht je een dag niet kunnen zwemmen, dan kun je je afmelden via onze 

website www.rbzod.nl, onder het kopje: Het kader/bestuur, en dan het 

kader, kun je op een lesgevers-foto klikken. Hier kun je je afmelden. Ook 

kun je het natuurlijk van tevoren aangeven bij de desbetreffende lesgever. 

ALV 

Zaterdag 16 maart jl is de ALV geweest. Hierbij zijn traditie getrouw de 

stukken vastgesteld over het voorgaande jaar. Tevens is er een mooie 

interactie geweest met de vele aanwezigen en zijn er leuke plannen en 

initiatieven gedeeld. Vol enthousiasme gaan we dan ook dit jaar in! 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte heeft Rob nog even stil gestaan 

bij de afscheid van Marga als bestuurslid 

(secretaris). Uiteraard danken we Marga 

voor al haar jaren trouwe inzet voor 

bestuur en vereniging in bijzonder. We 

hopen dat je nog lang aan onze vereniging 

verbonden blijft! 

Voor komend seizoen gaan we natuurlijk 

weer lekker zwemmen en trainen voor de 

nieuwe brevetten. Ook zullen er weer 

meerdere activiteiten plaatsvinden voor de 

leden. We wensen jullie een leuk en leerzaam seizoen toe! 

mailto:secretaris@rbzod.nl
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Belettering rescueboards 

Om voor meer herkenning te zorgen 

zijn de rescueboards deze vakantie 

bestickerd. De boards zien er nu 

weer goed uit en weer klaar voor 

volgend seizoen. Wij danken Speer 

reclame Emmen voor de snelle 

service. 

 

Koffietafel 

Op de zaterdag ochtend, is het 

mogelijk om bij de koffietafel koffie, 

thee en/of ranja te kopen. Ook kun je 

hier leuke spulletjes kopen van de 

Reddingsbrigade. 

T-shirts 

Eind vorig jaar zijn de T-shirts binnen 

gekomen. Binnen één week waren 

we 90% van de shirts al kwijt! 

Mogelijk heb je er nog geen en wil je 

er wel één. We hebben er nog een 

paar maten: 

▪ 128-136 

▪ 170-178 

▪ S 

▪ M 

▪ XL 

Mocht je er een 

willen mail dan 

naar: 

Info@rbzod.nl o.v.v. je naam en 

gewenste maat. Je T-shirt kost € 9,- 

en krijg je dan z.s.m. 

Belangrijke data 

21 April: Paasweekeinde, wel training! 

26 April: Brigade kamp 

27 April: Meivakantie (geen lessen) 

11 Mei: Marathonzwemmen (Lemmer) 

25 Mei: Proefexamen 

30 Mei: Hemelvaart (geen training)  
 

Zie ook de Agenda op de site! Daar 

staan ook de relevante data. 

 

 

Bewakingen 
Afgelopen seizoen hebben we weer een mooi aantal bewakingen mogen 

draaien. Zo zijn we onder andere bij Retropop geweest, hebben we voor 

de veiligheid bij de Triatlon gezorgd, dit in samenwerking met de brigade 

uit Nijeveen, en hebben we een heel weekend bewaakt bij de 11-steden 

zwemtocht van Maarten van 

der Weijden. Dit in 

samenwerking met onder 

andere de Reddingsbrigade 

Lemmer. Al met al is het een 

leuk seizoen geweest. We 

hopen ook dit seizoen weer 

op een actief seizoen met 

mooie bewakingen. Alle 

bewakers van afgelopen 

seizoen, Bedankt voor de 

inzetten!! 

 

Marathon Leeuwarden 
Zaterdag 16 maart heeft de jeugd van 

rbzod haar beste beentje voorgezet op de 

zwemmarathon in Leeuwarden. Van de 15 

teams zijn onze 2 teams 7e en 4e 

geworden! Proficiat! Top gedaan. 

Eerstvolgende zal zijn in Lemmer (11 mei). 

Daar zullen we gaan proberen dit te 

evenaren of zelfs te overtreffen!  

Je kunt je nog opgeven bij 

Hermien. 

De vereniging is druk bezig om zelf 

een marathon te organiseren voor 

de jeugd op 2 november. Ook 

verkennen we de mogelijkheden 

voor een volwassenen marathon. 

Wordt vervolgd! 

 

Activiteitencommissie 
Ook dit seizoen is de Activiteitencommissie weer actief. Zij doen hun 

uiterste best om voor alle leden weer leuke activiteiten te organiseren. 

Denk bijvoorbeeld aan de clubkampioenschappen, de run-swim-run met 

het sponsorzwemmen, en het kamp. Mocht je nog mee willen naar kamp: 

Mail voor 20 april even naar: activiteiten@rbzod.nl  

Uiteraard zijn je ouders dan akkoord met de kosten (€ 35,-). 
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