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Aanvang seizoen 2020-2021 
De eerste lessen van het seizoen vinden plaats op vrijdag 4 september, in zwembad Reeshof. De 
lessen vinden plaats tussen 18.00 en 18.40 uur. 
 
Balie/ingangscontrole 
Het is belangrijk dat alle leden zich voor hun les aanmelden bij de balie/ingangscontrole (rechts na de 
schuifdeuren). 
 
Adresgegevens 
Secretariaat RBT ’98 
Hoevelakenstraat 45 
5045 GA Tilburg 
06 – 30 91 49 77 
info@rbt98.nl 
 
Zwemlessen 
De afdeling Opleidingen van RBT ’98 geeft les op vrijdagavond tussen 18.00 en 18.45 uur in zwembad 
Reeshof. We zwemmen in de beide zwembaden. In welk bad je zwemt, is afhankelijk van de groep 
waarin je zwemt. 
 
Ingang zwembad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Café Reeshof 
 
 
Helaas zijn ouders vanwege de coronamaatregelen nog niet welkom om op het bad te kijken. 
 
Niveaubandjes 
Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van gekleurde niveaubandjes. Voor aanvang van de 3e 
les, schaf je dit bandje aan tegen betaling van een borg van € 5,00 bij de balie/ingangscontrole. Bij 
beëindiging van het lidmaatschap of behalen van de diploma’s, lever je het bandje weer in bij de 
balie/ingangscontrole en krijg je de borg retour. Bij tussentijds verlies van het bandje, moet een 
nieuw bandje aangeschaft worden. Wanneer je kind door mag naar de volgende lesgroep, wordt het 
bandje omgewisseld voor het daaropvolgende. Je kind is verplicht dit niveaubandje tijdens de 
zwemles te dragen! 
 
Omkleden en douchen 
Kinderen mogen 10 minuten voor aanvang van de les gaan omkleden. Kleding kan worden 
opgeborgen in de lockers, laat deze niet achter in de kleine omkleedhokjes. Voor aanvang van de les 
gaat iedereen douchen. 
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Op tijd komen 
Onze lessen beginnen op tijd. Te laat binnenkomen verstoort de les. Kom dus op tijd! 
 
Geen lessen 
Op de volgende data zijn er geen lessen: 23 oktober (herfstvakantie), 25 december & 1 januari 
(kerstvakantie), 19 februari  (carnavalsvakantie), 2 april (Pasen), 30 april & 7 mei (meivakantie), 14 
mei (Hemelvaart). De laatste lessen vinden plaats op 16 juli. 
 
Afmelden voor de lessen 
Het kan natuurlijk zijn dat je een keer niet kunt komen zwemmen. Je kunt je dan afmelden bij de 
balie/ingangscontrole of via een mailtje aan: opleidingen@rbt98.nl. 
 
Vorderingen van uw kind 
Vragen over vorderingen 
Wanneer je vragen hebt over de vorderingen van je kind, dan horen wij dat graag! 
Laat het ons even weten via een mail aan opleidingen@rbt98.nl. 
 
Kijk- en meezwemlessen 
Vanwege de coronamaatregelen zijn er nog geen kijk- en meezwemlessen ingepland. 
 
Diplomazwemmen 
28 november 2020, 20 maart 2021 en 17 juli 2021, tussen 18.00 en 19.30 uur. 
 
Zwemmen met kleding 
Door de leden bij het zwarte, bruine en blauwe bandje wordt er wekelijks met kleding gezwommen. 
Aan het begin van het seizoen is kleding nog niet nodig. Per mail laten we je weten wanneer hiermee 
gestart wordt. 
 
Kleding-eisen zwarte en bruine bandje 

• Badkleding 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet 
toegestaan) 

• Schoenen (plastic, leren, katoenen en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte 
zool zijn niet toegestaan) 

 
Kleding-eisen blauwe bandje 

• Badkleding 

• T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen 

• Lange broek, jurk of rok tot de enkels (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet 
toegestaan) 

• Jas met lange mouwen 

• Schoenen (plastic, leren, katoenen en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte 
zool zijn niet toegestaan) 
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Contributieregeling 2020-2021 
De contributieregeling van RBT ’98 is te vinden op de website, www.rbt98.nl. 
 
Voor alle leden die gebruik maken van de Meedoenregeling van de gemeente Tilburg, hanteren wij de 
volgende stappen: 
1. Je ontvangt per e-mail een factuur van RBT ’98. 
2. Wanneer je voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van het budget uit 

de Meedoen regeling, dan stuur je de factuur door aan penningmeester@rbt98.nl, met het 
verzoek om de factuur uit het budget van de Meedoen regeling te voldoen. 

3. RBT ’98 betaalt de factuur uit het budget van de Meedoenregeling, en geeft dit per mail aan je 
door. Wanneer het budget onvoldoende is, mailt RBT ’98 het resterende bedrag aan je. 

4. Het resterende bedrag wordt door jou overgemaakt op de rekening van RBT ’98, onder 
vermelding van het factuurnummer. 

Voor alle leden die gebruik maken van stichting Leergeld van de gemeente Tilburg, dien je zelf de 
volgende stappen te doen: 
1. Je ontvangt per e-mail een factuur van RBT '98. 
2. Wanneer je voor het betalen van de factuur gebruik wenst te maken van stichting Leergeld, dan 

stuur je de factuur zelf door aan stichting Leergeld. 
3. In een aantal gevallen is het nodig om de factuur als PDF aan te leveren. Een verzoek hierom kun 

je mailen aan penningmeester@rbt98.nl. 
4. Ook deze PDF-factuur stuur je vervolgens zelf door aan stichting Leergeld. 
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kun je hiervoor terecht bij onze penningmeester: 
penningmeester@rbt98.nl. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
Je kunt het lidmaatschap van RBT ’98 alleen schriftelijk of per e-mail opzeggen, mits aan alle 
(betalings)verplichtingen is voldaan. Stuur deze mail aan info@rbt98.nl. 
Lever ook het niveaubandje in bij de balie/ingangscontrole. Je ontvangt dan de betaalde borg retour. 
 
Huisregels 

• Zorg dat je op tijd komt; 

• Doe de lange haren vast in een staart of vlecht; 

• Ga thuis naar het toilet; 

• Zwemkleding verplicht tijdens de les; 

• Doe je niveaubandje om; 

• Volg de aanwijzingen van het zwembadpersoneel en de vrijwilligers van RBT ’98; 

• In de ruimte na de kleedkamers zijn schoenen verboden; 

• Het gebruik van chloorbrilletjes, duikbrillen etc. is op geen enkel onderdeel toegestaan. 
 
 
 
 
  

http://www.rbt98.nl/
mailto:penningmeester@rbt98.nl
mailto:penningmeester@rbt98.nl
mailto:info@rbt98.nl


Nieuwsbrief 

Afdeling Opleidingen - seizoen 2020-2021 
 

 
Activiteitencommissie 
Voor alle afdelingen van onze vereniging organiseren wij door het jaar heen activiteiten. Zo 
organiseren we in het najaar een kamp voor onze leden, we staan stil bij de jaarwisseling en ook in 
het voorjaar is er een leuke activiteit voor het gehele gezin. Op onze facebookpagina www.rbt98.nl 
https://www.facebook.com/ReddingsbrigadeTilburg98/ zullen we gedurende het jaar wat meer 
informatie over de geplande activiteiten delen. Heb je vragen, mail dan gerust naar 
activiteiten@rbt98.nl. 
 
Centrum Veilige Sport Nederland 
De Nationale Raad Zwemveiligheid streeft – met de branche – naar een zwemklimaat zonder 
ongewenste intimiteiten en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen, waaronder 
seksuele intimidatie, wordt voorkomen en bestreden: “Als branche-instituut vinden wij het belangrijk 
dat zowel de professionals als de consumenten van de branche in vertrouwen met een deskundige 
kunnen praten en advies kunnen krijgen”. 
Het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF is onderdeel van een samenhangend stelsel van 
maatregelen dat in samenwerking met de sportbonden is opgezet en waar sinds 1996 aan wordt 
gewerkt. 
 
Contact met het Centrum Veilige Sport Nederland 
Wil je iets melden of contact opnemen? Als je iets ziet of meemaakt wat je niet vind kunnen: praat 
erover of meld het. 
Contact opnemen met het Centrum Veilige Sport: https://centrumveiligesport.nl/contact 

• Via het gratis telefoonnummer 0900-2025590 (op werkdagen van 08.30 – 17.30 uur) 
• Stuur een e-mail op centrumveiligesport@nocnsf.nl 

 
Meer informatie over het Centrum Veilige Sport Nederland vind je op onze website: 
https://www.rbt98.nl/de-vereniging/centrum-veilige-sport-nederland/ 
 
Privacy binnen RBT '98 
RBT ’98 vindt de privacy van haar leden belangrijk. Daarom zijn we druk doende de nieuwe 
privacyregels te implementeren en toe te passen. Hierover informeren we jullie graag. 
 
De volgende persoonsgegevens van leden worden door RBT ’98 bewaard: naam, adresgegevens, 
geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, e-mailadres, eventuele (medische) bijzonderheden, 
klantnummer Meedoen regeling (indien van toepassing), gebruik stichting Leergeld (indien van 
toepassing). Deze gegevens vul je in als je je inschrijft bij RBT '98. 
 
Wanneer je een machtiging voor automatische incasso invult, dan worden ook de volgende gegevens 
bewaard: naam en voorletters rekeninghouder, e-mailadres rekeninghouder, adresgegevens 
rekeninghouder, IBAN rekeninghouder. 
 
Alle persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het voeren van de ledenadministratie, de inning 
van de contributie, het veilige en ordelijke verloop van de zwemlessen, trainingen en door de 
vereniging georganiseerde activiteiten en voor de normale bedrijfsvoering die je van onze vereniging 
mag verwachten. Eventuele door jou verstrekte medische gegevens worden slechts met 
uitdrukkelijke toestemming van jou als lid of als wettelijke vertegenwoordiger van het lid verwerkt en 
bewaard door RBT ’98. Deze gegevens kunnen alleen door de secretaris en penningmeester, de 
voorzitter van de Technische Commissie van de betreffende afdeling en de instructeur(s) van jezelf of 
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je kind ingezien worden, en worden enkel verwerkt in het kader van veiligheid op en rond het 
zwembad en/of tijdens door RBT ’98 georganiseerde activiteiten, zoals het jaarlijkse 
kamp. 
 
Gegevens van leden - behoudens eventuele (medische) bijzonderheden, klantnummer 
Meedoenregeling (indien van toepassing), gebruik stichting Leergeld (indien van toepassing) - 
worden gedeeld met Reddingsbrigade Nederland, zodat deze de bondsafdracht voor de leden van 
RBT ’98 kan berekenen. Namen en geboortedata van jeugdleden worden gedeeld met de Gemeente 
Tilburg om de Jeugdsportsubsidie te kunnen aanvragen. Gegevens van leden van de afdeling 
Onderwatersport worden gedeeld met de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), maar alleen 
wanneer je lid wilt worden van de NOB. Wanneer je de contributie betaalt via automatische incasso, 
dan worden de gegevens die je hebt ingevuld op het machtigingsformulier gedeeld met de ABN- 
AMRO bank, om de contributie te kunnen incasseren. 
 
Uiteraard worden je gegevens verder niet gedeeld met derden en zorgen wij voor goede beveiliging 
van de door ons gebruikte computers. Binnen de organisatie hebben de voorzitter (foto's), secretaris 
en penningmeester (namen, adresgegevens, e-mailadressen, behaalde diploma's en foto's) toegang 
tot deze gegevens. 
 
Een passieve administratie wordt door RBT ‘98 bijgehouden voor reünies en historiek. 
De volgende gegevens worden door RBT '98 voor dit doel bewaard: 
Namen, e-mailadressen, behaalde diploma’s en foto’s. 
 
We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Na uitschrijving bij onze 
vereniging, worden jouw gegevens, behoudens je naam en je e-mailadres in de passieve 
administratie i.v.m. eventuele reünies, door ons zo snel mogelijk verwijderd. 
Als (oud)lid heb je recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij als vereniging van jou 
hebben verwerkt. Wil je inzage in jouw persoonsgegevens of kloppen de gegevens niet meer of wil je 
niet dat wij je naam en e-mailadres bewaren na je uitschrijving in de passieve administratie, zodat wij 
je kunnen benaderen als we een keer een reünie organiseren? Stuur dan een e-mail met je verzoek 
naar de secretaris van RBT ’98, info@rbt98.nl. Wij zullen zo snel mogelijk met je verzoek aan de slag 
gaan en je hier verder over informeren. 


