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Contributie 
 

Sommigen van jullie hebben wel gemerkt dat er in februari geen afschrijving is geweest. De oorzaak hiervan ligt bij 
de bank en met het incassocontract dat wij met hun hebben. Helaas kwamen we hier pas eind Februari achter.  
Om de contributie-inning zo normaal mogelijk te laten verlopen met geen dubbele afschrijvingen is besloten om de 
inning van Maart op zijn reguliere datum te laten plaatsvinden, die van Februari eind maart en die van April 
halverwege April. 
Wij hopen jullie zo voldoende te hebben geïnformeerd, alvast bedankt voor jullie begrip. 
 
Namens het bestuur, 
 
Marco van der Veen 

Voorzitter Reddingsbrigade Drachten  

 

Van de redactie 
 

Hierbij weer een nieuwsflits van de maand maart. In deze nieuwsflits meer informatie over de gang van 
zaken binnen Reddingbrigade Drachten. 
 
Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving: Harmen, Alisa, Ylse, Michel & Hedwig 

 

Gezondheidsverklaring 
 

Een oproep vanuit de binnencommissie: 
 

In juni staan de examens weer voor de deur en voordat 
wij het weten is het weer zover. Voor iedereen die gaat 
afzwemmen  is het belangrijk dat er een 
gezondheidsverklaring is ingeleverd. Wij hebben er al 
een heel aantal ontvangen, maar ook een heel aantal 
nog niet. Dringende oproep aan iedereen die nog niet de 
gezondheidsverklaring heeft ingeleverd: Lever deze zo 
snel mogelijk in bij Marjoke of bij je eigen trainer.  
 
Let op: Als je geen gezondheidsverklaring inlevert, kan je 
ook niet afzwemmen! 

 
 

Specsavers actie 
 

Eind 2015 hebben wij massaal gestemd voor de 
Specsavers actie. In een eerdere nieuwsflits is al 
mede gedeeld dat wij deze actie hebben 
gewonnen. Wat houdt dat in? Vanaf maart 2016 t/m 
maart 2017 staan er twee boxen waar muntjes in 
gedoneerd kunnen worden. 1 box van het landelijke 
doel en 1 box van een regionaal doel: 
Reddingsbrigade Drachten. Bij aankoop van een 
bril of gehoortoestel krijgt men een muntje die men 
kan inleveren in één van de twee boxen.  Bent u 
zelf klant bij Specsavers of kent u mensen die hier 
komen? Attendeer ze op onze actie zodat wij veel 

geld kunnen ophalen voor onze brigade.  

Vacature hoofdtrainer (M/V) 
   
Reddingsbrigade Drachten is voor het nieuwe 
zwemseizoen 2016/2017 opzoek naar een operationeel 
hoofdtrainer. Het gaat hierbij om het coördineren van de 
zwemlessen op de donderdagavond. Voor de gehele 
vacature verwijzen wij je naar de bijlage van de 
nieuwsflits of op onze website www.rbdrachten.nl 
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Poiesz actie 
 

Reddingsbrigade Drachten stond op 5 maart in Poiesz de Wiken 

om zoveel mogelijk muntjes te verzamelen voor de 

jeugdsponsoractie. 

Het was fantastisch om te zien hoeveel mensen ons een warm 

hart toedragen!  

Natuurlijk is de sponsoractie nog niet voorbij en hopen we dat u 

allemaal de muntjes voor ons zou willen verzamelen! 

Muntjes verkregen in een ander filiaal kunnen ook aan ons 

gedoneerd worden. Deze kunt u inleveren in Poiesz de Wiken, 

maar ook op de donderdagavonden in zwembad de Welle (in het 

clubhuis), bij één van de trainers. 

 
 

ALV 
Vanuit het bestuur: 
 

Op 7 maart konden wij in onze kazerne 24 mensen verwelkomen voor onze jaarlijkse ALV. Via onze website waren het 
jaarverslag 2015 en het jaarplan 2016 al tijdig beschikbaar gesteld voor de leden. Hierdoor waren de aanwezigen in 
staat om zich van te voren goed voor te bereiden op de vergadering.  
Tijdens de vergadering werden de verkorte versies van deze stukken gepresenteerd middels een digitale presentatie. 
Vanuit de aanwezigen werden een aantal vragen gesteld waardoor we als bestuur een aantal achterliggende redenen 
van besluiten en keuzes kon verhelderen. Fijn was, dat we vanuit de leden de positieve feedback kregen dat we de 
informatie helder en duidelijk overbrachten.  
Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van twee voorzitters van commissies. Ylse Huizinga is 
afgetreden als voorzitter van de Commissie PR en W, maar blijft wel aan als lid. Zij is daarmee ook afgetreden als 
bestuurslid. Harmen Veenstra is afgetreden als lid van de Binnencommissie en heeft de taak van voorzitter van de 
commissie PR en W op zich genomen. Wout Raap is gekozen als voorzitter van de Binnencommissie en is in die 
hoedanigheid ook toegetreden tot het bestuur. 
Daarnaast heeft Cindy Luthers haar taak als vertrouwenspersoon neergelegd en heeft  Sytske van Lindonk  (moeder 
van ons lid Eveline) deze taak op zich genomen. 
Ook hebben we afscheid genomen van het kascommissielid Bettie Bekius. Voor 2016 zijn als nieuwe 
kascommissieleden verkozen Sytske van Lindonk en Paulien Schriemer (reserve) 
Iedereen die de afgelopen jaren in haar of zijn functie belangrijk is geweest voor onze brigade willen we ook langs deze 
weg nogmaals heel hartelijk bedanken. Zonder inzet van vrijwilligers in allerhande functies kunnen we immers als leden 
onze vereniging wel in stand willen houden, maar lukt dat echt niet.  
Na de pauze hebben alle commissies en bestuur hun plannen voor het komend jaar gepresenteerd. Daaruit blijkt dat 
we ook dit jaar vol plannen zitten en allerhande initiatieven willen ontwikkelen. We willen er weer een mooi jaar van 
maken. 
De notulen van de ALV zijn binnenkort voor alle leden na te lezen op onze website. 
 
 

 
 

 

Nieuw logo 
 

Op de ALV zijn er nieuwe logo’s gepresenteerd. Uit een 
stemming is gekomen dat wij als Reddingsbrigade Drachten 
hebben gekozen voor onderstaande logo’s. Deze logo’s 
worden nu zowel voor interne als externe communicatie 
gebruikt.   
 
 

 
 

Ledenbestand 
   
Op het ledenbestand zo up to date mogelijk te 
houden horen wij graag via leden@rbdrachten.nl 
wanneer er wijzigingen zijn in de adresgegevens, 
telefoonnummers of e-mailadressen. Alvast 
bedankt voor uw medewerking 
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