
 
Nieuwsbrief juli 2015 
 
 

Gezondheidsverklaringen 
Nog niet alle gezondheidsverklaringen zijn binnen!!  
 
Van ieder kind/lid heeft de vereniging een gezondheidsverklaring nodig waarop de huidige 
medische zaken van uw kind of u als lid staan vermeld. Indien er medische zaken zijn waar wij 
rekening mee dienen te houden, deze graag duidelijk vermelden. Zaken die tijdens het examen een 
probleem kunnen zijn, dienen wij 2 maanden voor aanvang van de examens te weten i.v.m. de 
aanvraag van dispensatie (zoals een bril tijdens het zwemmen of dyslexie). 
 
Voor de leden jonger dan 18 jaar dient dit door je ouders te gebeuren middels de 
“oranje” gezondheidsverklaring. U kunt deze downloaden van onze website. 
http://www.mobydick72.nl/_doc/gezondheidsverklaring_tm_17.pdf 
 
Indien je ouder bent dan 18 jaar hoeven je ouders dit niet te doen maar dien je zelf een 
“groene” gezondheidsverklaring ingevuld in te leveren. Deze is eveneens op onze site te vinden. 
http://www.mobydick72.nl/_doc/gezondheidsverklaring_18_.pdf 
 
Deze formulieren graag zo snel mogelijk inleveren bij Roeland! 
 

Extra kleding 
Na de zomervakantie zullen we weer met “volle bepakking” gaan zwemmen. Dit als aanloop naar het 
examen. Zorg ervoor dat je dan naast je broek en shirt ook een jas en schoenen meeneemt om in te 
trainen. 
 
Willen jullie er op letten dat je ook de extra kleding weer mee naar huis neemt? 
Indien u de verkeerde kleding in de tas van uw zoon of dochter heeft aangetroffen, of indien er een 
kledingstuk ontbreekt, kunt u dit op maandag aangeven bij de instructeurs aan het bad. Wij kunnen 
niet garanderen dat de spullen die zijn vergeten er na één of meer weken nog liggen. 
 

Buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) 
8 juli heeft er een BALV plaatsgevonden i.v.m. het afsluiten van het financiële boekjaar 2014.  
Tijdens deze vergadering heeft de vorige penningmeester Rik van Dommelen uitleg gegeven over de 
eerder gestelde vragen vanuit het bestuur en de leden. Hij heeft samen met de huidige 
penningmeester laten zien dat er veel werk verricht is en daarom is er decharge uitgesproken over het 
boekjaar 2014. 
Tijdens deze vergadering is ook het toekomstige nieuwe zwembad in rijen ter sprake gekomen, m.n. 
de afmetingen hiervan. Zoals het er nu voorstaat willen ze binnen de gemeente een kleiner bad gaan 
realiseren, dit kan met de eisen die er zijn voor o.a. examens nadelig voor onze vereniging uitpakken.  
Vanuit het bestuur en de ALV is Piet Kock (lid, kader en oud-voorzitter van de vereniging) als 
contactpersoon aangesteld. Hij heeft veel politieke ervaring en ondersteunt zo het bestuur.  
Eind vorige week is er gelijk een brief naar burgemeester en wethouders, gemeenteraad en 
commissieleden Gilze en Rijen gestuurd met daarin belangrijke argumenten waarom wij pleiten voor 
een 25 meter bad.  
Wordt vervolgd……. 
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Opgericht  16 august us 1972    Gilze en Rijen 
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Introducé zwemmen 
6 juli mochten jullie allemaal een introducé meenemen. Vele hebben hiervan gebruik gemaakt. Het 
was lekker druk aan het bad. Papa’s, mama’s, opa’s, broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, 
allemaal deden ze vol enthousiasme mee aan de les. Leuk! 

 
Website 
http://www.mobydick72.nl/ 
 

Facebook 
Reddingsbrigade Moby Dick ’72 heeft een eigen Facebookpagina. Ook op deze pagina 
zullen regelmatig foto’s en informatie over de reddingsbrigade geplaatst worden. 
Volg onze pagina om op de hoogte te blijven van alle updates. https://www.facebook.com/mobydick72 
 
 
Agenda: 
13 juli 2015 Iaatste les voor de zomervakantie 
18 juli t/m 28 augustus 2015 Zomervakantie (geen lessen) 
17 oktober Kaderfeest (aparte uitnodiging voor de desbetreffende leden volgt nog) 
19 oktober Examens  
24 okt t/m 1 nov Herfstvakantie (geen lessen) 
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