Informatiefolder
Reddingsbrigades Nederland
de Koninklijke Nederlandse Bond tot
het Redden van Drenkelingen (KNBRD),
is de overkoepelende organisatie van
183 reddingsbrigades in Nederland met
in totaal 30.000 leden. Deze zijn onder
meer actief aan de Noordzeekust, op
de Zeeuwse wateren, het IJsselmeer
en binnenmeren.
Ons doel is het voorkomen en
bestrijden van de verdrinkingsdood in
de ruimste zin van het woord.
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Inlichtingen zwembad:
Jeroen Hermans, 06-30830130
e-mail: administratie@nzrb.nl
Internetadres: www.nzrb.nl

De Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade.
De Noordwijkerhoutse Zwem- en Reddingsbrigade (de
NZRB) is op 14 april 2000 opgericht. De vereniging heeft
als doel het voorkomen en bestrijden van de
verdrinkingsdood in de ruimste zin des woords en wil dit
bereiken door:
 het verzorgen van een elementaire zwemopleiding;
 het opleiden van zwemmende redders teneinde hen te
bekwamen in het redden van drenkelingen;
 het geven van voorlichting en het verstrekken van
adviezen.
Al onze opleidingen worden op vrijwillige basis door een
team van gediplomeerde instructeurs / instructrices
verzorgd.
De vereniging is aangesloten bij de landelijke bonden
Reddingsbrigades Nederland en bij de NPZ/NRZ.
Het bestuur en zwembadleiding.
De NZRB heeft een vijftallig bestuur, welke bestaat uit:
Mariëtte v.d. Bosch
: voorzitter
Stephanie v.d. Werken : secretaris
Theo Peters
: penningmeester
René van Dam
: 2 e voorz., 2 e penningmeester
Jeroen Hermans
: zwembadleiding, materiaalcomm.
De leiding van het zwembad is in handen van Jeroen
Hermans (hoofd) , Rob v. Staveren en Joke v.d. Hoef
(assistenten).
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Lesgeld en contributie.
Het lesgeld is vastgesteld op € 175,- per seizoen
(€ 90,- voor een half seizoen), prijswijzigingen
voorbehouden.
De contributie bedraagt € 18,50 per seizoen en
wordt jaarlijks aangepast. In een gezin met
meerdere kinderen jonger dan 18 jaar hoeft dit maar
1 maal betaald te worden, zijn zij ouder dan 18 jaar
(meerderjarig) dan moeten ze zelf contributie
betalen.
Deze kosten zijn inclusief examengeld en andere
activiteiten.
De contributie wordt aan het begin van het seizoen
tezamen met het lesgeld in rekening gebracht.
Opzeggen van de lessen
Bij stoppen van de zwemlessen dit tenminste
1 maand van te voren schriftelijk opzeggen bij
het tafeltje in het zwembad of bij de
administratie, anders worden er kosten in
rekening gebracht.
Lestijden.
De vaste zwemavond van de NZRB is op de woensdag
in het zwembad van De Schelft in Noordwijkerhout.
Op die avond wordt er lesgegeven op de volgende
tijden:
lesuur
lestijden
leeftijdsgroep
eerste
19.00 – 19.45
5 t/m 7 jaar
tweede
19.45 – 20.30 8 t/m 13 jaar
derde
20.45 – 21.30 14 jaar en ouder

4

Telefoonnummers en adressen NZRB.
Postadres, secretariaat:
Stephanie v.d. Werken, 0252 865011
e-mail:
secretariaat@nzrb.nl
adres:
Vergilius 3
2211ZM Noordwijkerhout
Voorzitter:
Mariëtte v.d. Bosch, 0252-376527
e-mail:
voorzitter@nzrb.nl
Penningmeester:
Theo Peters
e-mail:
penningmeester@nzrb.nl
rekeningnummer: 34.68.29.631
Leiding zwembad:
Jeroen Hermans, 0252-231216
e-mail:
administratie@nzrb.nl
Hoofd opleidingen
Wim v. Gijlswijk, 0252-373139
e-mail:
info@nzrb.nl
Contactpersoon m.b.t. seksuele intimidatie:
Edith van Egmond, 0252-370939
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Activiteitenrooster
Het activiteitenrooster van de NZRB verschijnt
3 x per jaar. Hierin staan onder andere:
 examendata;
 kijkavonden (eerste woensdag van de maand).
 bijzondere activiteiten zoals Sinterklaas.
Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt 1 à 2x per jaar. Als u
een stukje heeft voor deze nieuwsbrief kunt u dit
op woensdagavond inleveren bij het tafeltje.
Website
De NZRB heeft ook een website: www.nzrb.nl

Zwemkleding
Het is verplicht om zwemkleding te dragen tijdens
de lessen, lange haren graag in een staart. Er mogen
geen sieraden worden gedragen.
Aanmelden zwemles
Het aanmelden voor zwemles kan zowel persoonlijk
op woensdagavond aan het tafeltje als digitaal via de
site (www.nzrb.nl) Kinderen kunnen opgegeven
worden als zij de leeftijd van 4½ jaar bereikt
hebben. Het kan voorkomen dat er voor bepaalde
groepen een wachtlijst is.
Afmelden zwemlessen bij verhindering.
Afmelden van de zwemles bij ziekte of verhindering
kan bij Jeroen Hermans (tel.: 06-30830130).
S.v.p. op woensdagavond van 17.00 tot 18.00 uur.
Omkleden.
In de grote kleedkamers zijn geen vaders in de
meisjeskleedkamer en geen moeders in de
jongenskleedkamer toegestaan. De wisselcabines
dienen na gebruik, dus ook tijdens de les, leeg
achtergelaten te worden. Bij het eerste lesuur kan
men om 18.50 uur naar binnen, bij de overige lessen
is dat 5 minuten voor aanvang.
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Diploma’s.
De NZRB verzorgt elementaire zwemles (in het
eerste lesuur voor de jongste zwemmers) en
opleidingen in het zwemmend redden en snorkelen.
Hieronder volgt een overzicht van de te behalen
diploma’s c.q. brevetten.
Naast de hieronder genoemde diploma's van de
KNBRD en de NPZ-NRZ heeft de NZRB ook een
aantal zomerdiploma's. Deze worden aan het eind van
het seizoen afgenomen, nadat de diploma's van de
KNBRD afgenomen zijn. Examens van de snorkeldiploma’s worden gedurende het jaar afgenomen.
Het zwem-ABC A
Het zwem-ABC B
Het zwem-ABC C
Junior Redder 1

Kledingeisen tijdens het examen.
Bij examens, die gekleed afgelegd moeten worden,
gelden speciale kledingeisen. Deze worden vermeld
op de uitnodiging voor het examen.
Sportkleding. zoals trainings-, schaats-, triatlon-,
atletiek-, skibroeken, joggingpakken of leggings zijn
NIET toegestaan.
Ook het gebruik van een chloorbrilletje is op geen
enkel examen toegestaan.
Gezondheidsverklaring.
Voor ieder examen moet er een geldige
gezondheidsverklaring aanwezig zijn. Deze wordt
indien nodig door de administratie verstrekt en dient
vervolgens ingevuld en ondertekend (bij minderjarige
door een van de ouders c.q. verzorgers) weer
ingeleverd te worden bij de administratie. De
gezondheidsverklaring is voorgeschreven door de
KNBRD.

Diploma’s Life Saver 1 t/m 3

Klachten.
Klachten, m.b.t. zwemles, instructie e.d. kunt u
melden bij de zwembadleiding. Klachten op het
gebied van seksuele intimidatie kunt u melden bij
onze contactpersoon Edith van Egmond. Zij zal uw
klacht opnemen en eventueel de vertrouwenspersoon,
mevr. R. de Jager inschakelen. Mevr. De Jager van de
stichting Rijn- Duin- en Bollenstreek is namens de
vereniging aangesteld als vertrouwenspersoon.
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Junior Redder 2
Junior Redder 3
Junior Redder 4
Brevetten Zwemmend Redder 1 t/m 4

