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Even voorstellen
Ik ben Bart Hoogeweg,
46 jaar. Samen met
mijn vrouw Diana en
onze zoon Max
zwemmen we bij RBZOD. Sinds
de ALV ben ik secretaris. Ik wil
graag met jullie en jullie ouders
gaan voor een nog sterkere
vereniging. Het is namelijk ONZE
vereniging! Als je dus op of
aanmerkingen hebt of ideeën
deel die met me. Kan via
info@rbzod.nl, berichtje naar 061059 7881 of schiet me gewoon
aan.

Brigade kleding
Als je kleding van de brigade wilt
bestellen, neem dan even
contact op met Rik Jeuring. Hij
coördineert bestellingen van
shirtjes, hoodies, jassen, petjes
e.d.

Open dag brandweer

Help onze vereniging te groeien
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!
•
Iemand gevonden die misschien lid wil worden? Geef hem of haar even op via
info@rbzod.nl. Dan nodigen we hem of haar eerst uit voor een proefles!

Buiten training: 1 juni a.s. Rietplas
We willen op veler verzoek graag weer starten met trainingen in de meer
realistische omgeving van de rietplas. We gaan daar een aantal oefeningen doen
die in de praktijk ook voor kunnen komen in open water. En omdat we heel graag
willen dat jullie er 200% van kunnen genieten mag je ook een vriendje of
vriendinnetje meenemen om samen kennis te maken met het buiten trainen. Enige
eis is dat ze een geldig zwemdiploma hebben en mogen van hun ouder(s). Kortom,
geef jou, en als je dat wilt, je vriendje of vriendinnetje snel op via: info@rbzod.nl
We starten op 1 juni om 11:30. Rond 14:00 zullen we afronden.
Nadere info over waar
we precies verzamelen
volgt nog via de mail!
En ook hier geldt: bij
succes zullen we zeker
vervolgtrainingen
plannen.

15 juni zijn we welkom op de
open dag van de brandweer in
Schoonebeek. Dat wordt weer
een mooie dag!

We kunnen nog wel een paar
enthousiaste helpers gebruiken
dus meld je alsjeblieft aan via:
info@rbzod.nl

Belangrijke punten
•

•

Indien je verhuist of als er
iets anders in je gegevens
verandert, je kind uit wilt
schrijven dan moet je dit
doen via de belangrijke
formulieren? (op
www.rbzod.nl onder
praktische informatie, bij
belangrijke-formulieren)
Wil je ook zo nu en dan
helpen bij activiteiten? Geef
je op voor de app groep
voor vrijwilligers. Via deze
app vragen wij om hulp- als
dit nodig is.
Opgeven? info@rbzod.nl

Life Saver wedstrijden
Vanuit onze vereniging heeft er een team
meegedaan aan de Lifesaving wedstrijd tussen de
noordelijke NRV vloot verenigingen onderling.
Ons team heeft daar een mooie 3e plaats gehaald.
Gefeliciteerd met het mooie resultaat!
Jullie zijn top ambassadeurs voor de RBZOD en
daar zijn we trots op.
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Zwemmen volwassenen
Ook genoeg van het wachten op
je kind dinsdag avond? Ga ook
zwemmen met de senioren.
Altijd gezellig en je slaat 2
vliegen in één klap: fitter terwijl
je wacht op je kind! Interesse of
meer weten? info@rbzod.nl

1e en 4e bij zwemmarathon Lemmer!
En nog meer top ambassadeurs van RBZOD. Tijdens de zwemmarathon bij RB
Lemmer zijn we 1e en 4e geworden. Onze 2 teams hebben ontzettend hard
gezwommen met dit mooie resultaat tot gevolg.
Gefeliciteerd met jullie geweldige resultaat!

T-shirts
De voorraad T-shirts
wordt steeds kleiner!
Wil je er nog één? Mail
dan naar:
Info@rbzod.nl o.v.v. je
naam en gewenste maat. Je T-shirt
kost € 9,-

Jeugdmarathon RBZOD
Het is zover. We gaan 2 november
aanstaande ons eigen
jeugdmarathon houden. De
voorbereidingen zijn in volle gang
want we willen er natuurlijk iets
moois van maken. Heb je ideeën, wil
je helpen of heb je bijvoorbeeld iets
dat we gebruiken kunnen? Geef even
aan SVP bij info@rbzod.nl

Brigade kamp 2019
Het was weer een fantastisch kamp dit jaar! Iedereen heeft heerlijk genoten en alle
ouders kregen het nodige mee via de speciaal daarvoor ingestelde WhatsApp
groep. Dit is voor herhaling vatbaar!

Ideeënbus
We doen binnen de vereniging
allemaal ons best. Toch kunnen we
ons prima voorstellen dat je ideeën
of suggesties hebt. Blijf daar niet
mee rondlopen maar deel ze met ons
via info@rbzod.nl
Iedereen die hier de moeite voor
neemt zal zeker een reactie krijgen!

Zwart gezicht?
Indien iemand heeft aangegeven niet
gepubliceerd te willen worden met
foto maken wij het gezicht zwart. Dit
is dus op eigen verzoek en op die
wijze respecteren wij deze wens.

Als je een goed idee hebt voor volgende brigade kamp, geef ze alsjeblieft aan bij
info@rbzod.nl Alvast dank voor het meedenken!

www.rbzod.nl
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