reddend zwemmen

Verdrinking is een van de drie hoofdoorzaken van accidentele
dood. Wereldwijd komen jaarlijks ongeveer 300 000 mensen
om het leven ten gevolge van verdrinking.
Aegir Gent geeft, als grootste Oostvlaamse club en met een
geschiedenis van meer dan 25 jaar, je de gelegenheid om je
te bekwamen in waterredding, reanimatie-technieken en in
de reddingsport op een recreatieve en competitieve manier.

doelgroep

Zowel jongeren, volwassenen als senioren zijn welkom. Je
moet 100 meter veilig kunnen zwemmen.

aanbod

zz De jeugd maakt op recreatieve wijze kennis met
de reddingsproeven en krijgt vervolmaking van de
zwemtechnieken.
zz De geoefende zwemmers trainen techniek gecombineerd
met een stevige dosis uithouding. Af en toe wordt
deelgenomen aan een wedstrijd. Deze wedstrijden gaan
door over gans België. Deelnamegeld voor wedstrijden
wordt ten laste genomen van de club.
zz De reddersclub biedt jongeren en volwassenen een
ideale gelegenheid om zich voor te bereiden op een
reddersdiploma (basisredder, hoger redder, duiker
redder, zeeredder, bootredder).
zz Als de mogelijkheid zich bied, organiseert de club zelf
de cursus basis- en hoger redder. Met dit diploma kan je
tewerkgesteld worden als redder in een vakantiejob, als
full-time of interim-redder.
zz Jaarlijks worden verschillende bijscholingen
voor
redders georganiseerd, om de redders de kans te geven
bij te blijven met de laatste technieken.

bijzondere activiteiten
Geregeld nemen clubleden deel aan bijscholingen om op de
hoogte te blijven van de laatste evoluties. Daarnaast werken
clubleden mee als redder aan manifestaties en voor beveiliging
van wedstrijden (zoals Gent zwemt of big jump), en worden
onze officials uitgenodigd om nationale en internationale
wijdstrijden (EJK, EK, WK, ...) in goede banen te leiden.

traininguren
Elke woensdag van 19.30u tot 21.00u. in zwembad Strop.
Behalve op sluitingsdagen van het zwembad (bekijk de
kalender op onze website).
Uitzonderlijk gaat ook op andere locaties een training door.

trainingsplaats

Zwembad ’t Strop
Zwembad Rozebroeken
Stropstraat 31 		
Recreatiedomain Blaarmeersen
9000 Gent 		
Zwembad UZ-Gent
			...

trainers

zz Hoofdtrainer
Pascal Lievens 
zz Jeugd
Pascal Lievens
Ralph Pensis
Ben Green
Niels De Baets
Julie Van Laere
zz Competitie en geoefende zwemmers
Pascal Lievens
Ralph Pensis
Ben Green
Piet Vanneste
zz Opleidingen
Pascal Lievens
Piet Vanneste
zz Volwassenen, duikers en bootredders
Maurice Struyve
Yves Druyve
Georges Van de Wouwer
Aangevuld met onze losse medewerkers

lidgeld

Het basislidgeld voor de club lopen per kalenderjaar:
1ste lid van een gezin
€55
2de lid van een gezin
€45
3de en volgende lid van een gezin
€35
Wens je in het najaar aan te sluiten, dat doe je dat tot het
einde van het volgende kalenderjaar. Voor de extra periode
in het najaar betaal je €20.
Naast het basislidmaatschap kan je opties toevoegen:
Optie Rescue (= competitie en opleidingen - RedFed
lidmaatschap inclusief vakblad ‘De Boei’)
€20 / kalenderjaar
Optie Boot (= optie bootredders – RedFed lidmaatschap
inclusief vakblad ‘De Boei’)
€20 / kalenderjaar
Optie Rescue+Boot (2 opties samen)
€30 / kalenderjaar
Deelnamegeld voor wedstrijden wordt ten laste genomen
van de club.
Het lidgeld/licentie kan dan betaald worden door storting
op het rekeningnummer BE17 8907 3409 5021 op naam
van Reddingsclub Aegir Gent vzw (indien dit niet mogelijk is,
tijdens de trainingen aan de kassa).
Graag maken we er jullie op attent dat de meeste
ziekenfondsen een gedeelte van het lidgeld van een sportclub
terugbetalen. Ook andere terugbetalingen bestaan. Kijk
hiervoor op onze website of vraag ernaar aan de kassa.

inkom

Voor elke zwembeurt waarop je aanwezig bent, wordt een
inkom gevraagd via meerbeurtenkaarten:
Volwassenen
10 beurten voor € 20
Jeugd
10 beurten voor € 10 (tem 18 jaar)
Baby
Gratis (tem 3 jaar)
Als nieuweling kan je van 3 proefbeurten genieten: je betaalt
dan €10 voor een 3-beurten kaart.
Het is niet mogelijk losse inkombeurten te betalen.
De club beschikt over een basispakket aan materiaal. Het is
dus niet noodzakelijk extra kosten te maken voor uitrusting.

bestuur
Om te handelen als een goede huisvader, is het belangrijk
dat de club goed georganiseerd is. Aegir Gent heeft hierbij
gekozen voor een structuur van 3 afzonderlijke vzw’s, elk met
hun eigen werkingsgebied.

Reddingsclub Aegir Gent vzw
Algemene clubwerking, trainingen en nevenactiviteiten

algemeen

aegir gent

zz Internet
www.aegir-gent.be
info@aegir-gent.be
zz Post
Poortbilk 5
9032 Gent (Wondelgem)
zz Rekeningnummer
Algemeen
BE17 8907 3409 5021 (BIC VDSPBE91)
Opleidingen en competitie
BE58 8917 0402 3279 (BIC VDSPBE91)
Boot Redders
BE03 8900 1498 2184 (BIC VDSPBE91)
zz Verzekering
Sporta Federatie vzw
Polis nr 45.236.716
Ethias Verzekeringen
Vlaamse Reddingscentrale vzw
Polis nr L.O. 1.102.192 - B.A. 1.102.193
Arena nv

informatiefolder

reddingsclub, competitie,
opleidingen, rescue,
humanitair, recreatie,
boot redders

Rescue Aegir Gent vzw
Reddingscompetitie en opleidingen

Reddingsclub Aegir Gent VZW is aangesloten bij Sporta Federatie vzw en is
lid van de Vlaamse Reddingscentrale vzw. Rescue Aegir Gent vzw en Boot
Redders Aegir vzw zijn aansloten bij Vlaamse Reddingscentrale vzw.
De drie vzw’s werken samen voor de promotie van het redden in het
algemeen, het ondersteunen van recreatieve en competitieve clubwerking
en het verzorgen van humanitaire opleidingen en reddingsopdrachten.
Reddingsclub Aegir Gent VZW en Rescue Aegir Gent VZW
Maatschappelijke zetel: p/a Poortbilk 5, 9032 Gent (Wondelgem)
Boot Redders Aegir VZW
Maatschappelijke zetel: p/a E. Pecherstraat 2 - 9050 Gentbrugge
Verantwoordelijke uitgever en postadres:
Piet Vanneste, Poortbilk 5, 9032 Gent (Wondelgem)
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Boot Redders Aegir vzw
Reddingsopdrachten, vooral met inzet van een boot

