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Vriendje/vriendinnetje zwemmen 
Altijd al een keer een vriendje of vriendinnetje mee willen 
nemen naar de training? Dat is dan nu je kans! Op 
donderdag 13 april geven wij iedereen de kans om een 
vriendinnetje of vriendje mee te nemen tijdens de 
training. Je mag zoveel vriendjes/vriendinnetjes 
meenemen als je wilt. 

NL Doet 
Op zaterdag 11 maart is de strandpost op Strandheem 
opgeknapt tijdens de actie van NL Doet. NL Doet is de 
grootste vrijwilligersactie van Nederland. Wij willen onze 
vrijwiligers die meegeholpen met deze actie onwijs 
bedanken. Wij zijn weer klaar voor het komende 
bewakingsseizoen. 
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Inleveren 
gezondheids-
verklaringen 

Voor iedereen die nog geen 
gezondheidsverklaring heeft 
ingeleverd wordt verzocht dit zo 
snel mogelijk te doen bij Marjoke 
of via marjoke@rbdrachten.nl 

Mocht je nog geen 
gezondheidsverklaring hebben 
gehad, spreek Marjoke of 
Lennard even aan bij het bad of 
stuur een mailtje. 

Alvast bedankt! 

Wedstrijdteam 

Lijkt het jou leuk om mee te doen 
met een wedstrijdteam voor 
marathons en wedstrijden? Dat 
kan! Om de week wordt er op 
donderdagavond bij de 
Wedstrijd en Recreatie groep 
getraind. Het team zoekt 
versterking, kom jij ze 
aansterken? 

Meer informatie of nieuwsgierig 
geworden? Kom op 
donderdagavond trainern om 
20:30 uur bij Lynn Waninge of 
mail Lynn via 
lynnwaninge@hotmail.com 

NIEUWSFLITS 
Veel leesplezier namens de Commissie PR & Werving
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Kleding eisen 
Vanaf donderdag 8 april wordt er weer gezwommen 
met kleding aan. Waar moet de kleding precies aan 
voldoen? Zie onderstaande opsomming: 

Kleding eisen Junior Redder 1,2,3 en 4:  
- Badkleding  
- T-shirt, blouse of hemd met mouwen 
- Lange broek (lange broeken die naadloos op de huid 
aansluiten zijn niet toegestaan)  
- Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange 
mouwen, dat vaak vervaardigd is uit een soort van 
nylon)  
- Schoenen die het vrij buigen van de voet niet of 
minder goed mogelijk maken. 

Kleding eisen zwemmend redder 1 t/m lifesaver 3: 
- Badkleding  
- T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 
- Lange broek (lange broeken die naadloos op de huid 
aansluiten zijn niet toegestaan) 

Proefexamen / examen 
Op donderdagavond 18 mei vindt het 
proefexamen plaats tijdens de reguliere 
lessen. Hierbij wordt gekeken of de leden 
klaar zijn voor de examen. De definitieve 
examens vinden plaats op zaterdag 1 juli 
2017. Schrijf deze data vast in de agenda! 

Sponsorkliks 
Voor al je online aankopen bestaat sponsorkliks! De 
website die gratis ons als Reddingsbrigade sponsort. 
Wil je iets bestellen? Doe het dan via 
www.sponsorkliks.nl. Type dit bij sponsordoel 

Reddingsbrigade Drachten in en zoek vervolgens de webshop waar je heen wilt. Deze 
linkt je door naar de desbetreffende site en hier kunt je aankopen doen. Hiervoor hoef u 
niet extra te betalen, maar sponsort je wel gratis Reddingsbrigade Drachten! 
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Inlog website 

Zoals jullie weten hebben wij 
sinds een tijdje een nieuwe 
website met niet alleen  een 
nieuw uiterlijk maar ook een 
aantal nieuwe functies! Je krijgt 
onder andere als lid van 
reddingsbrigade Drachten 
exclusief toegang tot het 
besloten deel van de website. 
Hier vindt je o.a. een groot foto 
album, nieuwsflitsen archief en 
kun je aanmelden als 
hulpverlener bij een van onze 
gave evenementen!  

Je kunt je aanmelden op de 
website. Mocht je vragen hebben 
kun je contact opnemen met 
harmenveenstra@rbdrachten.nl. 

Ledenbestand   

Om het ledenbestand zo up to 
date mogelijk te houden vragen 
wij van alle leden die wijzigingen 
hebben in gegevens deze door te 
mailen naar leden@rbdrachten.nl 

Belangrijke data 

13 april - vriendjes/vriendinnetjes 
zwemmen 
27 april - geen training  
4 mei - geen training  
14 mei -  
18 mei - proefexamens 
1 juli - examens 
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Specsavers eindbedrag 
Door onwijs veel stemmen hebben wij afgelopen jaar een mooi plekje bemachtigd in de 
specsaverswinkel. Hierbij is het grandioze bedrag van: .............. opgehaald. 

Wij willen iedereen die ervoor heeft gezorgd dat wij dit mooie bedrag bij elkaar hebben 
gesleept hartelijk danken.  

Specsavers Drachten, Bedankt! 

Sponsorzwemmen 
Op donderdag 2 maart was het zover, na weken sponsoren zoeken, mochten de leden 
proberen zoveel mogelijk baantjes te zwemmen voor onze brigade. 

De leden konden op twee manieren gesponsord worden; voor een vast bedrag of een 
bedrag per gezwommen baantje. Ieder jaar probeert men een specifiek doel te 
koppelen aan het binnengehaalde bedrag. Dit kan bijv. gaan om specifiek materiaal, 
maar dit jaar is er voor gekozen om het bij elkaar gezwommen geld te gebruiken voor 
een leuk team uitje voor alle leden van Reddingsbrigade Drachten! Het is dan ook 
fantastisch om te zien hoeveel sponsoren een bijdrage wilden leveren aan dit ledenuitje! 

Uiteindelijk zijn alle bedragen bij elkaar opgeteld en is er een fantastisch bedrag van 
€434,07 bij elkaar gezwommen! Langs deze weg wil Reddingsbrigade Drachten alle 
sponsoren, en alle leden die zo fantastisch hard gezwommen hebben, heel erg hartelijk 
bedanken voor de bijdrage en gigantische inzet!! 

Ruben Bomert haalde in zijn eentje € 61,50 op tijdens het zwemmen!  

Binnenkort volgt natuurlijk ook meer informatie over het ledenuitje wat met zo’n bedrag 
vast een succes zal worden!  
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Uitreiking 
instructeursdiploma 
Op donderdag 16 februari ontvingen zowel Marjoke als 
Dennis hun diploma als instructeur bij de 
rayonbijeenkomst in Beilen. Wij willen beide feliciteren 
met het behalen van dit diploma! 

Geslaagd!  
Op donderdag 16 februari 
heeft de Life Saver 1 groep 
een diploma behaald voor 
het afstand zwemmen. 
Hierbij hebben zij 1500 
meter gezwommen binnen 
45 minuten. Wij willen 
deze kanjers feliciteren 
met dit behaalde resultaat. 

Parkeren bij het zwembad 
Wij willen jullie er attent op maken dat inrijden en/of parkeren 
bij het clubhuis officieel niet is toegestaan. Zelfs voor het 
afleveren van uw zoon of dochter kan er een boete worden 
berekend. 
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Nieuwe leden actie!! 
Zorg jij voor een nieuw lid bij 
Reddingsbrigade Drachten? En ontvang zelf 
2 maanden GRATIS contributie t.w.v. € 30,- ! 

Mee doen is eenvoudig!  
– Maak familie, vrienden en kennissen 
enthousiast voor reddingszwemmen 
– Schrijf een nieuw lid in bij onze vereniging 
(via inschrijfformulier) 
– Vul daarnaast zelf het actieformulier in (te 
verkrijgen in het clubhuis) 
– Lever de twee ingevulde formulieren in bij 
de hoofdtrainer 

Voorwaarden: 
– Aangedragen lid dient minimaal 6 maanden 
lid te zijn wanneer twee maanden contributie 
(t.w.v. 30 euro) terugbetaald kan worden 
(wordt bijgehouden door ledenadministratie) 
– Korting op contributie kan gestapeld 
worden bij meer aangedragen leden. Drie 
nieuwe leden levert bijvoorbeeld (2 x 3) 6 
maanden GRATIS lidmaatschap op! 
– Actie is alleen geldig voor leden ouder dan 
14 jaar. (niet DZPC leden) 
– Voor meer informatie: 
prenwerving@rbdrachten.nl
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Hoofdtrainer Lennard Haze 
Mijn naam is Lennard Haze en vanaf 1 april zal ik bij de 
Reddingsbrigade de functie van hoofdtrainer overnemen van 
Marjoke. Dit zal inhouden dat ik op de donderdagavond de 
gehele avond aanwezig zal zijn ter ondersteuning van de 
trainers en voor het beantwoorden van vragen van leden en 
ouders/verzorgers.  

Hierbij vertel ik wat over mijzelf: 

Ik ben 23 en geboren en getogen in Drachten. Sinds dit jaar 
ben ik begonnen aan deelopleiding  HBO verpleegkunde aan 
de NHL in Leeuwarden.  

Zolang ik mij kan herinneren zwem ik al bij de 
Reddingsbrigade (ongeveer 16 jaar). Binnen de brigade heb 
ik al meerdere functies vervuld; zo geef ik nu al ongeveer 6 
jaar training. Op dit moment ben ik nog trainer van 
Zwemmend Redder 2/3 en lifesaver 3. Deze functies zal ik overdragen zodra er een 
trainer is die dit kan overnemen, om zo te zorgen dat ik de taken als hoofdtrainer 
volledig kan vervullen. 

Naast het geven van trainingen ben ik onderdeel van de buitencommissie waar ik sinds 
2 jaar de rol van secretaris vervul. Daarnaast ben ik onderdeel van ons eigen oproep 
team (ARBD) en sta ik al 8 jaar elke zomer onder andere op strandheem en aan de 
Zeeuwse kust. 

Elke donderdagavond van 18:00 uur ben ik in het zwembad aanwezig. 
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