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Vereniging
 De Almeerse Reddings Brigade is een vereniging die bestaat uit ongeveer 225 (jeugd)leden.
 De Almeerse Reddings Brigade heeft zich bij haar oprichting op 6 maart 1985 het volgende doel
gesteld en dat tot op heden ook nageleefd:
"Om hulp te verlenen aan drenkelingen en het voorkomen van waterongevallen."
 Daartoe heeft de vereniging twee hoofdactiviteiten:
1. Het leren van Zwemmend Redden aan mensen tussen de 5 en 80 jaar
2. Het bewaken van de stranden en buitenwateren van Almere in de breedste zin van het
woord

Lid worden


Lid worden van de Almeerse Reddings Brigade kan vanaf de leeftijd van vijf jaar.

Wachtlijst


Momenteel hebben voor Zwem A een wachtlijst van ongeveer negen (9) maanden na aanmelding
(“wachtlijstdatum”).

Spelregels wachtlijst zwemmen





De wachtlijst is op volgorde van de “wachtlijstdatum”.
De “wachtlijstdatum” is de datum van het eerste contact, ofwel de datum waarop er wordt aangemeld via
het formulier "Aanmelden voor proefles Almeerse Reddings Brigade".
Was uw kind op de datum van aanmelding nog geen 5 jaar? Dan is de “wachtlijstdatum” de datum van zijn/
haar 5e verjaardag.
Uw kind komt dan eerste op de lijst “wachten voor de wachtlijst”. Op de dag van de 5e verjaardag komt uw
kind met die verjaardagsdatum op de wachtlijst te staan.
 Immers: Lid worden van de Almeerse Reddings Brigade kan vanaf de leeftijd van 5 jaar. Aanmelden om
lid te worden of voor een proefles kan eerder, maar de datum van de 5e verjaardag wordt de
“wachtlijstdatum”.



LET OP:
Kinderen die later dan uw kind (nog geen vijf jaar) worden aangemeld, en al wel vijf jaar of ouder zijn,
kunnen dus voor uw kind op de wachtlijst komen.



VOORBEELD:


Kind A is geboren op 20 januari 2010.

Op 1 mei 2014 wordt Kind A aangemeld voor een proefles.

Kind A is dan vier jaar oud.

Op 20 januari 2015 wordt Kind A vijf jaar.

De “wachtlijstdatum” wordt dan 20 januari 2015.

Tot 20 januari 2015 – de dag van zijn/ haar 5e verjaardag – staat Kind A op de lijst “wachten
voor de wachtlijst”.

Op 20 januari 2015 komt Kind A op de wachtlijst.



Kind B is geboren op 15 oktober 2008.

Op 8 juni 2014 wordt Kind B aangemeld voor een proefles.

Kind B is dan vijf jaar oud.

De “wachtlijstdatum” wordt dan 8 juni 2014.

Op 8 juni 2014 komt Kind B op de wachtlijst.



Kind B komt dus eerder dan Kind A op de wachtlijst. Kind B namelijk per 8 juni 2014, Kind A per 20
januari 2015.

Clubhuis :

Sluiskade 23-25

postadres:

Postbus 50286

KvK-nummer:

40061527

telefoon 036-5314906
1353 BT Almere
1305 AG Almere
bankrekeningnr.: 49.888.77
Lid van de Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen / Reddingsbrigade Nederland

