ALGEMENE VERGADERING 2013
26 MAART 2013
JAARVERSLAG BESTUUR EN TC’s 2012
_______________________________________
Bestuur in 2012
Tijdens de Algemene Vergadering op 27 maart 2012 kon het bestuur, naast Herman de Bruijn als
nieuw bestuurslid, ook Niels Bruinsma en Erwin Werensteijn als aspirant bestuursleden
verwelkomen. Een bestuur gevuld met 5 personen was alweer een tijd geleden voor de RBIJ.
De zittende bestuursleden Johan de Graaf en Christa Grootveld waren erg blij met deze personele
aanvulling. Zeker omdat nu diversiteit in het bestuur is ontstaan door toevoeging van 2 ouders.
In het jaarplan 2012 gaven wij aan zin te hebben om er een actief, sportief en interessant jaar van
te maken waarin we de RBIJ met elkaar verder laten groeien, bloeien en waarin we nieuwe en
interessante activiteiten ontplooien. Uiteraard met en voor elkaar; de RBIJ is van ons allen.
Het bestuur is van mening dat dit voornemen in 2012 gelukt is; het was een actief, sportief en
interessant jaar waarbij we met elkaar de RBIJ verder op de kaart hebben gezet, meer leden
hebben mogen verwelkomen en interessante samenwerkingsrelaties hebben kunnen opzetten.
Verder vierde Reddingsbrigade IJsselstein op 20 december 2012 de start van haar 40 e levensjaar.
Het jaar 2013 zal dit jubileum uitgebreid gevierd worden door de vereniging heen.
Bestuursinvulling
Zoals hierboven aangegeven, zijn Niels Bruinsma en Erwin Werensteijn op de AV 2012 als aspirant
bestuursleden welkom geheten. Hierdoor heeft het bestuur in 2012 met 5 personen kunnen
draaien en haar actiepunten op kunnen pakken. Voor de zittende bestuursleden was dit erg prettig,
maar betekende dit wel even wat meer afstemming. In plaats van elke donderdagavond na het
zwemmen even een kwartiertje met z’n tweeën de actuele gang van zaken door te spreken, was
het nu veel meer van belang om officiële bestuursvergaderingen in te plannen.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
Tijdens de Algemene Vergadering op 27 maart 2012 konden we aangeven dat zowel de TC’s als
werkgroep IJsselgatta actieve leden mochten verwelkomen als aanvulling.
Het bestuur is, zoals al vaker gezegd trots op haar TC’s en werkgroep IJsselgatta die in 2012,
samen met actieve vrijwilligers, met veel enthousiasme, inzet en energie activiteiten hebben
opgezet, bewakingen hebben geregeld en de kerntaken van de RBIJ hebben uitgevoerd. Het
bestuur is hen daarvoor dankbaar en heeft dit ook uitgesproken tijdens de vrijwilligers BBQ op 13
januari 2013.
In de diverse jaarverslagen is te lezen over de activiteiten van de TC’s en werkgroep IJsselgatta in
2012.
Beleid
Het bestuur had in 2011 start gemaakt met het opzetten van een PR & communicatie- en een
algemeen beleidsdocument. Hiervoor was een analyse gemaakt van de sterke en zwakkere kanten
van de RBIJ en van de kansen en uitdagingen. Tevens is een uitgebreide lijst opgesteld van huidige
en mogelijk toekomstige activiteiten, in samenhang met de kansen en uitdagingen van de RBIJ.
Doel hiervan is enerzijds ledenbehoud, ledenwerving en vrijwilligersbeleid en anderzijds
naamsbekendheid van de RBIJ waardoor de RBIJ aantrekkelijker wordt voor ouders,

samenwerkingspartners en potentiële leden en sponsoren. Half 2012 heeft het bestuur besloten om
samenwerking te zoeken met externe partijen die samen met ons PR & communicatie en
marketingbeleid op willen zetten, evenals willen werken aan een nieuwe website als onderdeel van
een totaal social mediaplan. Op de Beursvloer in oktober 2012 zijn hier diverse partijen toe bereid
gevonden.

Externe relaties
Reddingsbrigade Nederland / Rayon Centrum
Er is ook in 2012 veel energie gestoken in externe relaties en samenwerkingsmogelijkheden. De
RBIJ is bij een viertal vergaderingen van Reddingsbrigade Nederland geweest waarin we
meegepraat hebben over huidige en toekomstige ontwikkelingen zoals de nieuwe
brevettenstructuur, lifeguardopleiding, algemeen beleid, merkbeleving etc.
Vanuit Reddingsbrigade Nederland is de RBIJ gevraagd een grote multidisciplinaire oefening te
organiseren voor alle rampeenheden in Nederland. Deze oefening heeft plaatsgevonden op 3
november 2012 en hiervoor heeft de RBIJ nauw samengewerkt met Reddingsbrigade Nederland en
de CWR (Commissie Waterhulpverlening en Rampenbestrijding).
In mei 2012 heeft Christa een mediaworkshop gevolgd, georganiseerd door Reddingsbrigade
Nederland. Met deze mediaworkshop zit zij nu in een groep bij de Bond die alle persartikelen vooraf
toegestuurd krijgt, mogelijke persvoorlichtingen kan organiseren en namens de Bond zou mogen
spreken in geval van afwezigheid van de landelijke persvoorlichter.
Voor de meeste leden die bezig zijn met zwemmend- of varend redden is een aanvraag bij
Reddingsbrigade Nederland gedaan voor omzetting van oude diploma’s naar diploma’s conform de
nieuwe brevettenlijn. Deze aanvragen moesten eind september 2012 bij de Bond binnen zijn, maar
helaas hebben we hier nog steeds niets over gehoord.
Er zijn verder geen overleggen met Rayon Centrum geweest en ook heeft het Rayon helaas niet
meegewerkt of gereageerd onze hulpvraag voor de grote bondsoefening op 3 november 2012.
Gemeente IJsselstein
Het bestuur heeft het gemeentelijke project Keuzes Maken gevolgd in 2012 en is bij enkele
bijeenkomsten hierover geweest. Dit project betekent dat vanaf 2013 projecten moeten worden
ingediend bij de gemeente en dat subsidies niet meer automatisch afgegeven zullen worden. In
september 2012 is door het bestuur een aanvraagformulier verstuurd richting de gemeente met
hierin enkele mogelijke projecten met betrekking tot ledenopbouw, ledenbehoud en activiteiten
voor 2013 die we zouden kunnen opzetten met de juiste subsidiegelden.
Samen met de gemeente IJsselstein is uitgebreid overleg geweest over het indienen van een
projectaanvraag in het kader van de SportImpuls, een landelijk subsidieprogramma vanuit NOC
NSF. Helaas is hier nog niets concreets uitgekomen.
De RBIJ is in 2011 toegetreden tot de werkgroep ‘sport en omgeving’ binnen het project JOGG
(jongeren op gezond gewicht). De bedoeling was dat in deze werkgroep, aangestuurd vanuit de
gemeente en GGD Midden Nederland, beleid gemaakt zou worden waarbij in 2012 en 2013
beweegmogelijkheden en gezonde voeding onder de aandacht zouden worden gebracht bij ouders
en kinderen. Helaas is hier, behalve 3 vergaderingen die we hebben bijgewoond, niets concreets
geformuleerd en werden we alleen gevraagd om mensen te leveren bij gemeente evenementen om
het JOGG te promoten. Eind 2012 hebben we bij de organisatie aangegeven dat de RBIJ geen
toegevoegde waarde ziet in haar deelname aan de werkgroep ‘sport en omgeving’ van het JOGG.
Lokale hulpverlenende organisaties
Door de organisatie van de grote bondsoefening op 3 november 2012 zijn een aantal
samenwerkingsbanden met hulpverlenende organisaties in IJsselstein en omgeving verder
aangehaald. Vooral de brandweerlieden van 5 verschillende buurtkorpsen waren erg enthousiast
over de samenwerking tijdens oefenscenario B, in Jachthaven de Peiler in Vianen. Vanuit de
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Veiligheidsregio / brandweer zijn we uitgenodigd om begin 2013 een presentatie te komen geven
over de mogelijkheden van structurelere samenwerking tussen de brandweer en de RBIJ.
De relatie met het Rode Kruis IJsselstein en ook de EHBO vereniging IJsselstein is verder
uitgebouwd door het gezamenlijk gebruik van het botenhuis.
In april 2012 heeft het bestuur een workshopavond gevolgd met als titel ‘Winnen doen we Samen’
georganiseerd door Sportservice Midden Nederland en Olympisch Netwerk. Hiervoor waren alle
sportorganisaties in de regio Utrecht uitgenodigd en waren workshops te volgen als ‘meer leden in
korte tijd’ en ‘opzetten gesubsidieerde gemeentelijke projecten’.
PR & Communicatie
Het bestuur heeft in 2012 drie bestuursnieuwsbrieven verstuurd naar haar leden. Verder is de
Facebook pagina verder opgezet en wordt deze steeds meer gevuld met foto’s en korte verslagen.
De RBIJ is in 2012 verschillende keren positief in het nieuws geweest. Bij de persbijeenkomst
tijdens de multidisciplinaire oefening waren er totaal 19 journalisten c.q fotografen aanwezig van
niet alleen de lokale kranten / zenders maar ook van het AD en zelfs de Telegraaf heeft aandacht
besteed aan deze oefening.

Ledenaantal
Het totale aantal leden is gestegen van 197 naar 204 leden. Om verschillende redenen hebben 30
leden hun lidmaatschap opgezegd en we hebben 37 nieuwe leden kunnen inschrijven. De
verenigingdag op 14 september j.l. heeft 8 nieuwe leden opgeleverd.
De vereniging kent vooral bij onderwatersport een daling met 5 leden die niet is opgevangen door
nieuwe leden.

Onderdeel

1-1-2012

Begunstigers
Onderwatersport

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2012

7

0

-0

1

8

23

0

-4

0

19

Ereleden

5

0

-0

0

5

Roeiteam

3

0

-0

0

3

Snorkelen

4

1

-1

1

5

Trimzwemmen
Zwemmend redden

9

0

-0

0

9

116

32

-21

-1

126

Zwemmend redden en onderwatersport

2

0

-1

0

1

28

4

-3

-1

28

197

37

-30

0

204

-3

0

3

Zwemmend redden en snorkelen
Totaal
EHBO cursisten

6

Activiteiten
In 2012 zijn er, mede door de grote inzet van ons enthousiaste kader en andere actieve leden, veel
activiteiten opgezet. Te denken valt aan ijswakzwemmen, een succesvol jeugdkamp, minikamp,
IJsselgatta, gemeentelijke verenigingenmarkt, open dag brandweer Nieuwegein en andere
activiteiten.
In april 2012 zijn we, als kaderuitje, met het gehele kader naar de toneelvoorstelling ‘positief
coachen’ geweest in het Fulco Theater IJsselstein.
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Zoals al aangegeven heeft de RBIJ op 3 november 2012 een grote multidisciplinaire oefening
georganiseerd voor alle rampeenheden in Nederland, in opdracht van Reddingsbrigade Nederland.
Bij deze oefening hebben ruim 50 vrijwilligers vanuit de RBIJ meegeholpen om deze dag perfect te
laten verlopen. Vanuit alle externe organisaties hebben wij grote complimenten gekregen voor de
professionaliteit qua organisatie. Natuurlijk bij deze nogmaals dank aan allen die hieraan
meegeholpen hebben.
De RBIJ heeft zich middels deze oefening goed kunnen profileren binnen de gemeente IJsselstein
en ook naar de veiligheidsregio Utrecht. Tijdens deze oefening is voor het eerst gebruik gemaakt
van de nieuwe C2000 apparatuur die de RBIJ half oktober vanuit Reddingsbrigade Nederland in
ontvangst kon nemen.
Alle genoemde activiteiten moeten ten doel hebben ledenbehoud en/of ledenwerving waarbij
positieve PR & Communicatie voor meer bekendheid van de RBIJ zorgt in de regio.
Financiën
Uitgangspunt elk jaar is tenminste een sluitende begroting en geldt dat we werken aan voldoende
reserves in het geval er vervanging van materieel noodzakelijk is of dat bijvoorbeeld een nieuw
botenhuis opportuun wordt.
De realisatie geeft ten opzichte van de begroting een goed resultaat. Gingen wij bij de AV2012 nog
uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van ruim
vierenveertig honderd euro. Het resultaat van IJsselgatta was ruim drieentwintig honderd euro en
ruim eenentwintig honderd euro op de andere posten. Zie verder het financieel jaarverslag.
Botenhuis
Het botenhuis is in 2012 zo’n 140 keer in gebruik geweest voor vergaderingen van de RBIJ,
Reddingsbrigades Nederland en anderen. Daarnaast is het botenhuis op de donderdagverenigingsavond de plek voor ontmoeten.
Zoals elk jaar en gemeend een woord van dank voor Jeanette van der Lee, onze overbuurvrouw,
die als onvolprezen “botenhuisoppascentrale” een oogje in het zeil houdt en bijspringt.
In het botenhuis worden steeds verbeteringen aangebracht, nu vooral maatregelen om het
energieverbruik te verminderen.
Sponsoren
Afgelopen jaar hebben Marnemoende Jachthaven & Restaurant -als hoofdsponsor van IJsselgatta-,
Motiv IT Masters BV, Rabobank Lopikerwaard, Van Ieperen Groep, Drukkerij Hofmans, Catering
Broere, De Partyshop, Reddingsbrigade Nederland, De Bruijn Transport, MSVB Materieel, Wegener
Media BV, Kids Lodge, De Bruijn Transport, aan den IJssel Sportmassage, Horeca IJsselstein en
vele andere sponsors de RBIJ en IJsselgatta financieel en materieel gesteund. Het bestuur en de
werkgroep is hen hier zeer dankbaar voor en hoopt in 2013 weer op hun steun te kunnen rekenen.

Het bestuur is erg trots op en dankbaar voor haar actieve kader en alle andere enthousiaste leden
die de RBIJ maken tot een grote en bloeiende vereniging. Hierbij willen we iedereen bedanken voor
zijn/haar inzet in 2012!

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het Jaarverslag Bestuur en TCs 2012 goed
te keuren.

Met een sportieve groet vanuit het bestuur,
Christa Grootveld - van de Ven
Secretaris RBIJ
Maart 2013
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TC Zwemmend Redden

De TC
De TC heeft dit jaar versterking gekregen door Marleen van Egdom. Daarnaast zijn ook Michelle,
Sabine en Brigitte aan het roer. De operationele ondersteuning op het gebied van het materiaal is
helaas door vertrek van Matthijs ook weer op de schouders van de TC neergekomen.
Dit jaar heeft de TC niet allemaal kunnen doen wat er gepland stond. De leden hebben niet genoeg
tijd om aan diverse projecten als de instructeurscoaching voor nieuwe instructeurs, hervorming van
snorkelen, enz. te werken. Hierdoor heeft de TC voornamelijk haar vaste taken zo goed mogelijk
geprobeerd uit te voeren. Wel is er een calamiteitenplan opgezet, is Ron inmiddels een vaste
instructeur voor de conditietrainingen en is er een start gemaakt met een opzet voor de coaching
van instructeurs.
Inmiddels is de TC flink uitgedund, en heeft ook Sabine aangegeven tot dit seizoen nog af te
maken en daarna te stoppen, en is er nog steeds behoefte aan meer TC leden. Helaas is er onder
de huidige instructeursgroep weinig animo om een vaste functie in te vullen.
Instructeurs
Ook in 2012 werden de maandelijkse instructeurslessen doorgezet. Ook zijn er twee
instructeurvergaderingen georganiseerd. Inmiddels is de informatievoorziening via de e-mail een
gewoonte geworden en houd het informatiebord in de multifunctionele ruimte de instructeurs op de
hoogte van de activiteiten in het zwembad. Daarnaast is het gebruik van Dropbox voor
documentatie rondom alle activiteiten en informatievoorziening een feit. Alle instructeurs weten
hoe ze gebruik kunnen maken van dit systeem om documenten en informatie te vinden.
Eind van dit jaar is er een instructeursuitje georganiseerd waar een groot deel van de instructeurs
aanwezig is geweest. Dit uitje was sportief en gezellig!
Zwemmend Redden
Het ledental van Zwemmend Redden is enorm toegenomen bij de eerste brevetten, kinderen met
een leeftijd tot 12 jaar. Ook is er inmiddels een grote groep die enthousiast deelneemt in de leeftijd
van 14 tot 16 jaar.
Er is nog geen samenwerking gestart tussen ZR en VR voor de nieuwe diplomalijn. Helaas heeft de
TC in haar huidige vorm hier nog geen tijd voor gehad.
De examens met de nieuwe diplomalijn zijn goed verlopen, alle kandidaten zijn geslaagd.
Snorkelen
Helaas ondervindt ook snorkelen de tijdsgebrek problemen binnen de TC. Er moeten concrete
plannen gemaakt worden voor de groei van leden en de instructeurs van het snorkelen. Het vertrek
van Gerrit Leeman was een grote aderlating. Het snorkelexamen is ook goed verlopen, alle
kinderen hebben hun diploma gehaald.
Trimzwemmers
De trimzwemmers krijgen weer regelmatig les. Het “wedstrijdteam” en anderen werkt aan hun
conditie. Dit zijn voornamelijk instructeurs en condititiezwemmers.
Activiteiten
Nog steeds worden er vele activiteiten voor onze leden georganiseerd die mede door alle
instructeurs worden verzorgd. Middels de activiteitenplanning, die dit jaar anders is ingericht, en
het budget is het mogelijk voor alle leden iets te organiseren!
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We kijken terug op een bewogen jaar vol met uitdagingen en het blussen van brandjes. We hopen
volgend jaar meer structuur, tijd en mankracht te kunnen realiseren en meer op poten te krijgen
dan we tot nu toe voor elkaar hebben gekregen.

Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet in het succesvol 2012 bedanken!
De TC Zwemmend Redden
Michelle, Sabine, Brigitte en Marleen

RBIJ AV 2013 (05) Jaarverslag Bestuur en TCs 2012

Pagina 6 van 13

TC Varend Redden
De TC
Na de algemene vergadering van 2012 bestond de commissie Varend Redden uit:
- Richard Grootveld;
- Richard Brosi;
- Richard van der Lee;
- Jan Piet van Ieperen- ondersteuning.
De TC is in 2012 qua samenstelling niet veranderd wel is er veel is gezamenlijk opgepakt wat de
samenwerking binnen de TC erg ten goede is gekomen. De taakverdeling en
verantwoordelijkheden binnen de TC zijn duidelijk gescheiden echter wordt er is de praktijk veel
samengewerkt wat de
Beveiligen en bewaken
In het afgelopen seizoen zijn we met de hele RBIJ weer druk in de weer geweest met het bewaken
van evenementen. Dit jaar is de RBIJ niet ingezet bij calamiteiten. Een aantal nieuwe en
opvallende bewakingen zijn:
- Naast de reguliere bewakingen hebben we in het afgelopen jaar 6 dance evenementen
bewaakt. Deze nieuwe bewakingen komen voort uit de goede samenwerking met collega
reddingsbrigade uit Den Bosch.
- In Vianen is wederom een langebaanzwemwedstrijd geweest. De RBIJ heeft hierbij geholpen
met meerdere boten. Ook dit jaar hebben we samengewerkt met Reddingsbrigade Vianen
wat goed bevallen is!
- Sinterklaas heeft afgelopen jaar wederom besloten om per boot naar Houten te reizen en wij
hebben hem en zijn pieten bij de aankomst geassisteerd!
- Ook bij de intocht in Oudewater hebben we Sint en Piet geassisteerd!
Afgelopen jaar is het aantal bewakingen/inzetten toegenomen. Dit komt deels doordat we in 2012
een aantal evenementen hebben beveiligd die in 2011 niet hebben plaatsgevonden, ook zijn er
nieuwe evenementen waarbij we zijn ingezet waaronder de dance events.
In onderstaande tabel staan wat cijfers:
Bewakingen

2009

Aantal bewakingen

2010

2011

2012

28

26

22

26

Oefeningen en andere zaken

1

4

2

3

Oefenavonden

-

-

4

3

Totale inzetten

29

30

24

32

160

144

150

200

1.536

1.124

1.450

1.950

30

30

32

30

Inzet aantal (aantal personen)
Aantal uren bewaken
Actieve bewakers
Bewakingen per bewaker
Uren per bewaker

5,3

4,8

4,6

6,7

51,2

37,5

36,1

65,3

In dit overzicht is IJsselgatta 2012 niet meegenomen.
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Oefeningen
In 2012 hebben we met de BiZa eenheid deelgenomen aan de landelijke oefeningen “Wetland”.
Teven hebben de bondschippers wederom met goed gevolg hun jaarlijkse herhalingsdag gevolgd
en hun diploma weer verlengt.
Na de succes volle rampenoefening in 2011 heeft Reddinsgbrigade Nederland ons benaderd met
het verzoek een landelijke rampenoefening te organiseren. Hierop hebben we een werkgroep
ingesteld die zich ingezet heeft om op 3 november oefening LEK te organiseren.
Elders in het jaarverslag wordt uitgebreider ingegaan op de oefening. Wel kunnen we zeggen dat
de oefening erg succesvol verlopen is en via deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken voor
zijn of haar inzet!
Opleiding
Ondanks het voornemen de opleiding Varen Redden nieuw leven in te blazen is dit niet gelukt. Wel
is zijn er een aantal oefenavonden geweest. Het plan was deze avonden maandelijks te
organiseren maar door de hoeveelheid ´werk´ en de beschikbare tijd is het er helaas niet van
gekomen. Wel blijkt dat dit wel steeds belangrijker wordt voor de continuïteit van varendredden!
Sinds een aantal jaar werken we binnen de TC Varend Redden met een onderhouds- en
investeringsplan. Ook in 2012 zijn we hiermee bezig geweest. De voorgenomen plannen zoals
opgenomen in het jaarplan 2012 zijn grotendeels gerealiseerd. Hieronder een opsomming van de
werkzaamheden die onder andere zijn uitgevoerd in 2012.
- De oude communicatie koffers zijn vervangen door marifoons die ingebouwd zijn in de
verschillende boten. Dit heeft als voordeel dat er minder met het materiaal gesleept hoeft te
worden wat minder slijtage en mankementen tot gevolg zal hebben;
- Het communicatie hok heeft een opknapbeurt gehad;
- Er is, zoals in de investeringsplanning opgenomen, een nieuwe overlevingspak aangeschaft
en in gebruik genomen;
- Motoren hebben hun jaarlijkse onderhoud gehad.
Afgelopen jaar zijn een aantal werkdagen geweest bij het botenhuis. Op deze dagen wordt niet
alleen gewerkt aan het varend materiaal, maar ook aan alle andere zaken, zoals het leslokaal,
stalling tenten, parkeerterrein, etc. Het onderhoud van dit alles is van belang voor de hele
vereniging en we hopen dan ook komend jaar op hogere opkomsten dan afgelopen jaar, want met
vele handen is het weinig werk.

Met een sportieve groet vanuit TC Varend Redden
De 3 Richard’s en Jan-Piet
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TC Onderwatersport

De TC
In de bezetting van de TC heeft geen wijziging plaatsgevonden. Daarnaast wordt de TC actief
ondersteund door twee leden in het kader van verdere opleiding en het concept reddingsbrigade
duiker.
Ledenwerving
In 2012 zijn er in wederom helaas geen nieuwe leden aangetrokken uit activiteiten die onder meer
via het Kursus Project IJsselstein (KPIJ) worden aangeboden. Dit ondanks de het grote
enthousiasme waarmee introduiken gepaard gingen.
Het jaar 2012 werd begonnen met 25 leden van het duikteam en eindigde met 20 leden.
Onderdeel
Onderwatersport
Zwemmend redden en onderwatersport
Totaal

1-1-2012 Inschrijving Uitschrijving 31-12-2012
23

0

-4

19

2

0

-1

1

25

0

-5

20

Instructeurs en opleidingen
De duikers die ultimo 2011 nog bezig waren met hun 1* opleiding hebben dezen dit jaar afgerond.
Daarnaast heeft iedereen die meegedaan heeft aan de specialty rescue diver deze met goed gevolg
afgelegd, te samen met een cursus reanimatie.
Reddingsbrigade duiker
Hier is in 2012 ondere andere aandacht door het geven van de specialty rescue diver en het volgen
van een reanimatie cursus. De specialty is eind april afgesloten met een grote oefening waar
meerdere scenario’s afgewerkt moesten worden. In het najaar is de groep die actief is met dit
concept voor het eerst met de inzet van boten gaan oefenen bij Marnemoende. Ook dit was een
erg geslaagde dag, waar we op vele punten ervaring hebben opgedaan.
Rabo bank
Wij hebben een subsidie gekregen van het UW Coöperatiefonds van de Rabobank Utrechtse
Waarden. Met deze subsidie willen wij de oefen- en opleidingscapaciteiten van het duikteam,
zwemmend redden en varend redden verder verbeteren. Door zoveel mogelijk stemmen te
verzamelen, hebben wij een bedrag van € 1.770 ontvangen! Op 16 augustus a.s. hebben leden van
onderwatersport en het bestuur de cheque in ontvangst genomen. We willen iedereen die heeft
gestemd van harte bedanken!
Activiteiten
Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:
- Op 1 januari de Nieuwjaarsduik in Everstein i.s.m. de Oranjevereniging Hagestein;
- Opleiding voor aspirant 1* duikers.
- Opleiding voor 2* duikers.
- Een weekend naar Zeeland, oa voor het maken van stroomduiken.
- Snorkelcursus voor het Kursusproject IJsselstein met aansluitend een introductieduik.
- Losse introductieduiken voor geïnteresseerden.
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Oefeningen op Everstein, in het kader van zoeken en bergen.
Onderhoud (onderwater) op Everstein, op Everstein, waarbij bijvoorbeeld een nieuwe lijn
gespannen is van het 10 meter platform naar het 20 meter platform..
Duikreizen, waar diverse leden aan hebben deelgenomen.

Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet tijdens de diverse activiteiten in 2012
bedanken.

De TC Onderwatersport
Pieter Brand (IT), Donald van Velzen (specialties en activiteiten) en Niels Bruinsma (secretaris).
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Werkgroep Ijsselgatta

Marnemoende IJsselgatta 2012
Dit jaar organiseerden we de zesde editie van het bijzonder roei-evenement vol sportiviteit,
gezelligheid, competitie en genieten in de waterrijke omgeving van jachthaven Marnemoende. Een
dag waarop wij onze naamsbekendheid uitbouwen, waardoor onze vereniging met vertrouwen de
toekomst in gaat!
Ook dit jaar waren de NK roeien voor dames, heren en jeugd ongemeend spannend. Niet alleen
omdat de heren van IJsselstein wederom kampioen zijn geworden, maar ook de dames een zware
strijd hebben geleverd om in hun eerste roei-jaar de tweede plaats te bemachtigen. Naast de NK
hebben 21 teams; heren, dames en horeca, de “700 van IJsselstein” geroeid.
Onze organisatie merkt dat het economisch minder gaat: het aantal sponsors is minder geworden,
evenals het aantal deelnemers. Het mindere weer op zondag heeft waarschijnlijk mensen belet om
het evenement te bezoeken. Ook de op zondag gepresenteerde opbrengst is minder dan in vorige
jaren: uiteindelijk is toch een mooie € 2.000 beschikbaar voor de RBIJ.
We bedanken onze vrijwilligers, sponsors, deelnemers en publiek voor hun enthousiasme
tijdens dit evenement. Zonder hen is dit evenement en het realiseren van onze doelstellingen om
de Reddingsbrigade IJsselstein te helpen, niet mogelijk. En we zijn blij en trots dat zoveel mensen
plezier aan hét waterspektakel in IJsselstein hebben beleefd.
We bedanken met name onze hoofdsponsor Jachthaven en Restaurant Marnemoende, die na het
presenteren van de cheque aangaf nog als hoofdsponsor met ons door te willen gaan.

Werkgroep
De werkgroep bestond in 2012 uit de volgende mensen:
- Marloes van Kessel;
- Chris van Dis;
- Alex van Doorn;
- Jan Piet van Ieperen;
- Robbert Kusters;
- Johan de Graaf (namens bestuur en penningmeester).
Alex heeft het voorzittersstokje overgenomen van Jan-Piet.
Jeugdprogramma RBIJ-leden
In de ochtend was een jeugdprogramma gepland. Door onvoldoende communicatie was te opkomst
nihil en daarmee het programma in het water gevallen.
Het 6e jaar IJsselgatta!
Een groot aantal leden van de brigade hebben zich met de werkgroep inzgezet om er een mooie
dag van te maken. Het weer was een onzekere factor en het is ook tamelijk fris gebelven. Dat
verhield een groot aantal mensen niet om naar de roeiwedstrijden en de activiteiten te komen
kijken of mee te doen.
De 700 van IJsselstein
Met klassementen voor vrouwen, maanen, de ‘Redingsbrigades-manche’ en de speciale ‘horecamanche’ was wederom een waar spektakelstuk. Winnaars 2012 zijn; Gouden team blijft nr. 1,
Marnemoende Kraak, Texelse reddingsbrigade en Eetcafe de Stee!
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Nederlands Kampioenschap Vletroeien
Reddingsbrigades uit het hele land strijden om het Nederlands Kampioenschap vletroeien. Dit NK
kent een jeugd-, dames- en herenonderdeel. Hierbij onderscheiden de professionals zich van de
recreanten want er wordt tijdens de verschillende wedstrijden niet alleen op rustig binnenwater
geroeid, maar ook op de Noordzee. Kampioen 2012 zijn; Petten – dames werd kampioen, de
iJsselsteinse Dames op een keurige 2e plaats, IJsselstein - heren werd wederom Nederlands
Kampioen en bij de jeugd was het ’s-Gravenzande die de kampioensbeker weer mee naar huis
mocht nemen.
Overige activiteiten
Naast het roeien waren er nog een aantal activiteiten voor jong en oud, de aquarolls was een prima
vervanger voor de waterballen waren hierbij. Voor de kleinsten was er een luchtkussen om op te
springen en zij konden zich laten schminken door een professioneel team via Westland producties.
Ook was het zwembad er weeer met de bootjes voor de kinderen van 3 tot 10 jaar. Nieuw was een
sportmasseur en de activiteiten van kids Lodge, zijnde sumo-worstleen en springschoenen!
De gehele middag werd er genoten van een hapje en drankje en aan het eind van de dag van de
traditionele barbecue.
Het eindresultaat
Wij hebben dankzij het vertrouwen van onze sponsors, Jachthaven en restaurant Marnemoende,
vele vrijwilligers en betrokken partners een mooie dag beleefd en een goede finaciële bijdrage
opgehaald voor onze vereniging. Aan het eind van de dag ontvingen het bestuur symbolisch een
grote cheque met de opbrengst van de dag van ruim € 2.000,-. Dit bedrag is aan de volgende
doelen besteed:
Bijdrage IJsselgatta 2012 aan doel

Bedrag €

Opleidingen en materialen zwemmend redden

250

Materiaal roeien

250

Aanschaf nieuw overlevingspak
Materiaal voor kamp en activiteiten
Reservering 2013
Totaal

500
1.000
329
2.329

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken: sponsoren,
deelnemers en bezoekers helemaal top. Ook een groot compliment voor de ruim veertig
vrijwilligers die alles in het werk hebben gesteld om iedereen een onvergetelijke dag te bezorgen,
echt een topprestatie. Ook voor dit jaar komt editie 7 er alweer aan en wel op zondag 15
september, noteer vast in u agenda.

Namens het voltallige IJsselgatta-team,
Alex van Doorn
Voorzitter IJsselgatta-team
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Opbouw ledenbestand 31 december 2012
1932
~
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
9

8

7

6

5

90 : Vrouw
4 3
2

1

80
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
1

Man : 114
2 3 4
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