Kom jij mee bewaken
deze zomer ??
Toezicht houden op het strand:
waardevol, leerzaam, leuk en gezellig!!
* Ben je 12 jaar of ouder? Of wordt je voor 1 oktober 12 jaar? *
Alle leden vanaf 12 jaar zijn van harte welkom om te komen helpen bij de strandbewaking en preventie.

Hoe werkt het?
Vooraf:
 Je meldt je bij voorkeur ruim van te voren aan via Datumprikker
 Weet je korter dan een week van te voren of je kunt komen helpen? Dan aangeven in Datumprikker,
en even een WhatsAppje of smsje naar: 06-86807728.
 Meld je je aan voor een postdag, dan zetten wij je in een WhatsApp-groep voor die dag. De
bemanning van die dag kan dan onderling verdere afspraken maken.
Op de dag zelf:
 Je meldt je tussen 9:15 en 9:30 uur bij het Clubhuis (Sluiskade 23-25), liefst met eigen vervoer
zoals een fiets, scooter of auto
 Om 9:30 uur is de dagbriefing door de (plaastvervangend) postcommandant
 Daarna gaat de postbemensing zich gereed maken om naar de posten te vertrekken.
 De posten zijn van 11.00 tot 17.00 uur geopend. Mochten er om 13.00 uur minder dan 20 mensen
op het strand zijn, dan kunnen we de post sluiten.
 Rond 18.00 uur hebben we alles opgeruimd en de rapporten afgesloten en gaan we naar huis.

Wat maakt een postdag leuk
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doet iets nuttigs voor de maatschappij en je doet dat met elkaar!!
vrienden en familie zijn ook van harte welkom om (even) langs te komen.
kunt het combineren met zonnen, zwemmen en varen.
kunt je Lifeguard diploma halen en opgeleid worden in het (mee)varen op een reddingsboot.
kunt zelf ook met "reddingsbrigadevrienden" afspreken, zodat het een volle postdag wordt.

In de zomervakantie (16 juli t/m 28 augustus) zijn we weer 7 dagen per week open. We willen graag weten
wanneer jullie op zomervakantie gaan en of we je voor onze toezichttaak kunnen inzetten => 06-86807728

Nuttige telefoonnummers
Om de juiste mensen te kunnen bereiken voor de strandbewakingen een
aantal telefoonnummers die je zeker in je telefoon moet zetten:
 06-12991477
Voorzitter (waarnemend BC-PL)
 06-22922341
Bewakings Commissaris – Personeel & Logistiek (BC-PL)
 06-86807731
Bewakings Commissaris – Materialen (BC-M)
 06-86807732
Beheer Commissaris – Gebouwen (BC-G)



06-86807728
06-86807727

Werkgroep Strandbewaking
Commandant van de Wacht (CvdW)





036-5314906
036-7600791
036-7600977

Clubhuis (ALM111)
Post Surfstrand (ALM211)
Post Almeerderstrand (ALM311)

Vragen? Bel of WhatsApp 06-86807728, of mail
Strandbewaking@AlmeerseReddingsBrigade.nl

