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Inleiding
Hartelijk welkom bij de Van Dixhoornbrigade! Deze folder is speciaal gemaakt voor (potentiële) nieuwe leden.
We maken je (alvast) wegwijs binnen onze vereniging zodat je jezelf nog sneller thuis voelt binnen onze gezellige
club. In deze folder vind je allerlei handige informatie. Op onze website www.vandixhoornbrigade.nl vind je ook
veel informatie terug. Bovendien is die altijd het meest actueel. Daarom verwijzen we regelmatig naar onze website.
Natuurlijk hopen we dat je snel je draai vindt en het naar je zin hebt. Loop je desondanks tegen problemen aan, dan
lossen we die natuurlijk graag op. In deze brochure lees je daar meer over en vind je uitleg over bij wie je voor welk
onderwerp terecht kunt.

Zwemtrainingen
Wij leiden wekelijks kinderen en jongeren op voor door Reddingsbrigade Nederland erkende diploma's zwemmend
redden: Junior Redder, Zwemmend Redder en LifeSaver. Deze worden eens per jaar, aan het einde van het
zwemseizoen (tegen de zomervakantie) afgenomen. In het voorjaar vinden proefexamens plaats.
Zwemmen bij de Van Dixhoornbrigade kan vanaf het moment dat het A-diploma is behaald. In het bad vind je naast
instructeurs (in rood shirt) ook twee personen met een 'bijzondere' functie: de lesbegeleider (ook in rood shirt) en
de coördinator (in geel shirt). De lesbegeleider helpt instructeurs de kwaliteit van hun lessen te verbeteren, de
coördinator regelt administratieve zaken en is het aanspreekpunt bij vragen en problemen.

Voor de jongste leden (vanaf +/- 6 jaar oud) is de training op zaterdag tussen 08.00 en 09.00 uur. Tijdens dit uur is er
voor ouders ook de gelegenheid om tegelijkertijd zelf ook te zwemmen. Dat gebeurt onder leiding van een instructeur.
Voor de leden vanaf circa 12 jaar is de training op vrijdagavond. De verschillende groepen zijn daar verdeeld over drie
tijdsblokken: 18.00 tot 19.00, 19.00 tot 20.00 en 20.00 tot 21.00 uur. Tijdens het laatstgenoemde uur zwemmen de
leden die alle diploma's al behaald hebben. Voor alle trainingen geldt: Bij de aanvangstijd graag volledig omgekleed
wachten op de bankjes voor de douches (dus niet in het bad zelf).

Regels in het zwembad
Om ongelukken en ongewenst gedrag te voorkomen en ervoor te zorgen dat de lessen ordelijk verlopen zijn er in
het zwembad een paar spelregels. Deze zijn opgesteld in samenwerking met het zwembad. Uiteraard gelden ook
de huisregels van het Vrijburgbad. 

Omkleden mag uitsluitend gebeuren in de grote groepskleedkamers en dus niet in de kleine hokjes. Elk zwemuur is
er één kleedkamer aangewezen voor de heren en één voor de dames. Moeders met kleine kinderen kunnen zich
omkleden in de dameskleedkamer, vaders met kleine kinderen kleden zich om in de herenkleedruimte.
Wilt u oudere kinderen begeleiden of neemt u oudere broertjes of zusjes van het andere geslacht mee? Dan kunt u
bij wijze van uitzondering gebruikmaken van de kleine hokjes.

Douchen mag (zowel vooraf als achteraf) uitsluitend gebeuren in de grote doucheruimte op de grens van het
verenigingenbad en het wedstrijdbad en dus niet in de kleine douchehokjes of de andere grote doucheruimte
(bij het recreatiebad). We raden aan altijd gebruik te maken van een kluisje. Helaas zijn in het verleden namelijk wel
eens spullen uit de kleedruimtes ontvreemd.

Vertrouwenspersonen
Voor de Van Dixhoornbrigade is plezierig sporten het belangrijkste wat er is. Om vervelende situaties te voorkomen
hebben wij een gedragscode opgesteld welkeis afgeleid van die van het NOC*NSF en de Gedragscode
Zwembadbranche. Voor het geval er toch iets misgaat heeft de brigade twee vertrouwenspersonen. Deze personen
kunnen u helpen (of doorverwijzen) bij alle vormen van ongewenst gedrag binnen de brigade. Van pesten, agressie,
discriminatie, geweld tot seksueel ongewenst gedrag. Beide vertrouwenspersonen zijn bekend met onze brigade,
maar maken geen deel uit van het bestuur of één van de diverse commissies. Daardoor kunnen ze geheel
onafhankelijk hun werk doen. Meer informatie en contactgegevens vindt u op onze website.

Meer dan zwemmen alleen
Voor onze leden organiseren we regelmatig leuke evenementen zodat zij ook buitenom de zwemlessen contact
kunnen houden met hun brigadevrienden en -vriendinnen. Te denken valt aan een filmmiddag, een speciale dag
voor de oudere leden en een vossenjacht. 

Deelname is overigens niet verplicht en is vrijwel altijd kosteloos (introducees zoals meekomende broertjes, zusjes,
vriendjes en vriendinnetjes betalen soms een kleine vergoeding). Soms kan het handig zijn wat kleingeld mee
te nemen om iets te kunnen kopen, zoals een zakje chips.
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Website
Wij streven er naar om op onze website www.vandixhoornbrigade.nl zo compleet mogelijke informatie te verstrekken.
Zo vind je hier bijvoorbeeld eenvoudig alle contactpersonen, een smoelenboek (met alle instructeurs, de
lesbegeleiders, de coördinatoren en de bestuursleden) en examen- en kledingeisen terug.
Verder is er een uitgebreide agenda waarin onder meer te zien is welke evenementen er komen en wanneer het wel en
geen zwemmen is. Elk agendapunt is aanklikbaar voor meer informatie en een contactpersoon.

Spreekbeurten
Onze brigade beschikt over een spreekbeurttas, waarin informatie over zwemmend redden in zit. Deze tas kun je
uitstekend gebruiken voor een spreekbeurt over de reddingsbrigade. De tas bevat ook grote foto's van allerlei dingen
die er te doen zijn bij de brigade, een folder voor alle klasgenootjes, een reddingsklos, video's en wat diploma's die
je kunt laten zien. Het gebruik van de tas is gratis. Lenen? Vraag ernaar bij Leo Wolterman. 

Rampenploegen
Naast de lessen in het zwembad verzorgen wij ook regelmatig EHBO-cursussen. Verder leiden we op voor onder
meer Lifeguard Beach-diploma's, welke van pas komen bij het werk als strandwacht. Ook leiden we op voor varend
redden. De Van Dixhoornbrigade beschikt namelijk over een rampenploeg die (geheel vrijwillig) 24/7 paraat is om
ingezet te worden bij grootschalige calamiteiten op en rond het water, zoals overstromingen. Deze rampenploeg
bestaat uit leden van 21 jaar en ouder. We oefenen echter al met leden vanaf 12 jaar in de miniorenploeg (tot 16 jaar)
en de juniorenploeg (16-21 jaar) voor deze rampentaak. De rampenploegleden worden ook ingezet bij bewakingen
zoals die van de intocht van sinterklaas en diverse zwemwedstrijden.

Help ook mee
Ouders/verzorgers, maar ook jongeren, kunnen onze brigade ondersteunen op allerlei momenten. We zoeken
namelijk regelmatig begeleiders voor evenementen, mensen die klusjes willen doen in ons clubhuis of willen helpen
met het onderhouden van ons materiaal. Structurele hulp is fijn,  maar helpen mag ook op incidentele basis.
Regelmatig zijn er bovendien vacatures voor functies binnen de verschillende commissies. Heb je tijd over om ons
te helpen? Neem dan contact op met Leo Wolterman (voorzitter) of één van de andere bestuursleden. Zij kunnen
dan samen met jou bekijken wat jij voor onze club kunt betekenen. 

Veelgestelde vragen
Hoe kan ik lid worden?
Vraag een inschrijfformulier (en bijbehorende gezondheidsverklaringen) bij de coördinator in het zwembad of
download hem vanaf www.vandixhoornbrigade.nl. Inleveren kan eveneens bij de coördinator in het bad.

Hoe zoek in contact met de brigade?
Op www.vandixhoornbrigade.nl vind je alle belangrijke telefoonnummers en e-mailadressen. In het bad is de
coördinator het aanspreekpunt voor vragen. Hij of zij helpt je indien nodig op weg naar de juiste persoon.

Hoe kan ik me afmelden voor een les?
Kun je (en/of je kind(eren)) een keer niet komen? Dan verzoeken we je vriendelijk dit vooraf kenbaar te maken.
Dit kan heel eenvoudig via www.vandixhoornbrigade.nl door in de rechter balk de links te volgen bij 'Contact'.

Hoe blijf ik op de hoogte van brigadenieuws?
Wij versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief. Aanmelden? Geef dit aan op het inschrijfformulier of klik rechts
bovenin op www.vandixhoornbrigade.nl op 'Nieuwsbrief'. Ook verspreiden we in het zwembad flyers voor 
evenementen. Deze vind je overigens ook terug op onze website onder 'Agenda'.

Ik heb een vraag over het lidmaatschapsgeld
Vragen over de contributie(betaling) kun je stellen aan de penningmeester via het e-mailadres:
penningmeester@vandixhoornbrigade.nl 

Heb je een andere vraag? Stel hem dan aan de coördinator of mail naar info@vandixhoornbrigade.nl.


