VOORDELEN REDFED-LIDMAATSCHAP 2019
REDFED - VLAAMSE REDDINGSFEDERATIE VZW

Is je zwembad of watersportclub lid van de Vlaamse Reddingsfederatie? Dan geniet je
van allerlei voordelen!

Tijdschrift "De Boei"
Je ontvangt driemaandelijks per post het Lifesaving magazine “De Boei”. Dit is een tijdschrift
boordevol informatie over redding, reanimatie, EHBO-technieken, reddingsmaterialen en de
reddingssport.

Bijscholingen Redder
RedFed verzorgt in heel Vlaanderen doorheen het ganse jaar bijscholingen met een degelijke
kwaliteit en uitgebreide oefenintensiteit voor redders. Als lid van RedFed geniet je van een
voordeeltarief bij deelname aan deze publieke bijscholingen. Leden krijgen een korting van
€ 15 op de deelnameprijs en betalen € 35 in plaats van € 50. Dit voordeeltarief wordt wel
beperkt tot maximum 5 deelnemers per bijscholing. Of indien gewenst, kan je ook een aanvraag
indienen om een private bijscholing Redder in je eigen zwembad of watersportclub te
organiseren.

Reddings- en reanimatiemateriaal
Bij RedFed kan je terecht voor de nodige informatie omtrent reddings- en reanimatiemateriaal,
zowel over de aankoop als het ontlenen ervan. Als RedFed-lid geniet je eveneens van:
 8 % korting bij de aankoop van materiaal via CardioService (www.cardioservice.eu)
 5 % korting bij de aankoop van materiaal (uitgezonderd op drukwerk) via de online RedFedwinkel (www.redfed.be/winkel)
 een voordeeltarief voor het ontlenen van reddings- en reanimatiemateriaal via de
uitleendienst (www.redfed.be/uitleendienst)

Jobservice
Wanneer je zwembad of watersportclub een redder wil aanwerven, helpt RedFed je met plezier
verder in deze moeilijke zoektocht.
 RedFed publiceert je vacature op haar website (www.redfed.be/vacatures).
 Als lid van RedFed kan je een lijst met beschikbare en gediplomeerde redders opvragen bij
het RedFed-secretariaat.
 Je kan vragen om erkende docenten als jurylid af te vaardigen bij het aanwervingsexamen.

Rescue Day of Rescue Kamp
RedFed adviseert bij de organisatie van sportdagen en -kampen reddend zwemmen en biedt
hiervoor een uitgebreid aanbod van jeugdbrevetten aan. Daarnaast verzorgt RedFed
kwaliteitsvolle oefensessies met veel oefenkansen rond reanimatie, EHBO, reddings- of
overlevingstechnieken voor je personeel of clubleden.

Wanneer je vragen hebt over een reddingsgerelateerd onderwerp, kan je steeds per mail
(info@redfed.be) bij het RedFed-secretariaat terecht of kan je ons tijdens de nieuwe
openingsuren telefonisch (016/35.35.00) contacteren. Onze medewerkers helpen je graag
verder!

Openingsuren RedFed-secretariaat
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