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JAARPLAN BESTUUR EN TCs 2013
_______________________________________
Bestuur in 2013
De RBIJ bestaat in 2013 40 jaar dus het is tijd voor een mooi feestje! We willen alle leden
betrekken bij de voorbereidingen voor een groots jubileumweekend in september 2013.
De plannen hiervoor zijn nog in de maak maar het is de bedoeling dat alle leden, van de kleinste
kinderen en hun ouders/verzorgers tot aan geïnteresseerde oud-leden betrokken worden bij
activiteiten.
Mede hierdoor heeft het bestuur er zin in om van het jaar 2013 een actief, sportief en feestelijk
jaar te maken! Ook voor 2013 heeft het bestuur er alle vertrouwen in dat het een jaar wordt
waarin we met elkaar de RBIJ laten groeien, bloeien en waarin we huidige activiteiten net zo goed
of beter doen en nieuwe activiteiten kunnen ontplooien.
Uiteraard met en voor elkaar; de RBIJ is van ons allen!
Bestuursinvulling
Het bestuur is blij te kunnen melden dat de kandidaat-bestuursleden Erwin Werensteijn en Niels
Bruinsma besloten hebben om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Hiermee zal,
wanneer de ledenvergadering op 26 maart a.s. daarmee instemd, het huidige bestuur in 2013
officieel bestaat uit
Christa Grootveld, Erwin Werenstein, Herman de Bruijn, Johan de Graaf en Niels Bruinsma.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
De TC’s en ook werkgroep IJsselgatta zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om in 2013 niet alleen
de huidige activiteiten voort te zetten, maar ook nieuwe activiteiten op te kunnen zetten voor meer
ledenwerving en behoud van onze huidige leden.
Binnen TC Zwemmend Redden gaat er in 2013 een proef van start met het uitbesteden van TCprojecten aan actieve (en geschikte) leden, in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de
Technische Commissie. Binnen de RBIJ gebeurt dit al regelmatig maar vaak op natuurlijke wijze en
nog niet altijd zo gestructureerd. Om echter de (werk)druk voor de huidige kaderleden wat te
verminderen, zijn we op zoek naar actieve leden die het leuk en interessant vinden om korte
projecten mee op te zetten met de TC’s.
Ook werkgroep IJsselgatta zoekt voor de organisatie van roei-evenement IJsselgatta nog
enthousiaste leden. Een relatief korte maar drukke periode van ultieme samenwerking om te
komen tot een mooi evenement van de RBIJ voor IJsselstein en omgeving.
Het bestuur wil ook een werkgroep Jubileum op te zetten voor de jubileum-activiteiten in 2013.
In de diverse jaarplannen is te lezen welke activiteiten de TC’s en werkgroep IJsselgatta voor ogen
hebben in 2013.
Beleid
Toekomstige ontwikkelingen reddingsbrigade
Het bestuur wil samen met de TC’s, instructeurs en leden nadenken over de toekomstige
ontwikkelingen. Enkele van de zaken waar wij rekening mee moeten houden zijn de ontwikkelingen
bij Reddingsbrigade Nederland in relatie tot haar positie in het veiligheidsland, de regionale
ontwikkeling van RVR en de veiligheidsregio, de plaatselijke ontwikkelingen waaronder de plannen
voor de Duitslandstraat en wat wij als reddingsbrigade willen en kunnen zijn.

Communicatie
Tijdens de Beursvloer 2012 is de samenwerking opgestart met communicatiebureau De Leeuw
Communicatie uit IJsselstein. Twee enthousiaste dames die de RBIJ willen helpen met het
formuleren van de algemene boodschap en bijbehorende communicatie uitingen. Wat is de RBIJ,
wat willen wij uitstralen naar buiten en wat is onze algemene communicatieboodschap?
Verder is de samenwerking opgestart met PNO-design uit IJsselstein. Deze organisatie zal de RBIJ
helpen met het social media gedeelte en het vernieuwen/aanpassen van onze website. Hoe kun je
in de huidige maatschappij laten zien waar je voor staat, hoe trekken we potentiele leden naar de
RBIJ en kunnen we huidige leden een platform bieden.
De Zenderstreek heeft aangegeven mee te willen denken over de PR rondom ons jubileumjaar. Dit
aanbod nemen we natuurlijk graag met beide handen aan en in maart zal hier een overleg over
plaatsvinden.
Op basis van bovenstaande samenwerkingen zal een algemeen document opgezet worden
waarmee de gewenste RBIJ PR & Communicatie beschreven wordt voor 2013 en verder.
Hiervan afgeleid wordt er gewerkt aan een algemeen document waarin beschreven wordt wat te
doen met leden, vrijwilligers, in- en externe relaties en het gehele krachtenveld waar een
vereniging mee te maken heeft. Hoe willen wij ons hier de komende jaren in bewegen?
Externe relaties
De relatie met diverse externe partijen zal in 2013 verder uitgebouwd worden.
Reddingsbrigades Nederland
Het bestuur blijft alle ontwikkelingen binnen Reddingsbrigades Nederland volgen. Dat varieert van
het vervangen van de rampeneenheid (BIZA-vlet) tot de beleidsmatige ontwikkelingen rond de rol
van de reddingsbrigades in de waterveiligheid in Nederland en de strandbewakingen.
Veiligheidsregio en brandweer
Naar aanleiding van de multidisciplinaire oefening op 3 november 2012 heeft de burgemeester van
IJsselstein toegezegd voor de RBIJ een ingang te creëren bij de Veiligheidsregio Utrecht om te
praten over mogelijke samenwerking.
Vanuit de oefening is ook een heel positief contact ontstaan met de oefenleider Opleiding, Training
en Oefening vanuit de brandweer Veiligheidsregio Utrecht, district Lekstroom-Binnensticht. Deze
oefenleider heeft de RBIJ uitgenodigd om een presentatie te komen geven aan diverse korpsen in
de omgeving om de mogelijkheden vanuit de RBIJ toe te lichten.
Gemeente IJsselstein
Helaas is door de grote reorganisatie bij de gemeente IJsselstein de beleidsmedewerker weg waar
het bestuur de afgelopen jaren het meeste contact mee had. Voor de RBIJ is het dus zaak om de
nieuwe verantwoordelijke persoon op het gebied van sport te leren kennen.
Uiteraard blijft het bestuur het gemeentelijke project Keuzes Maken volgen. Zoals in het
jaarverslag over 2012 ook al vermeld, betekent dit dat subsidies niet meer automatisch afgegeven
zullen worden, maar er projectgelden kunnen worden aangevraagd.
Zoals in het jaarverslag 2012 te lezen valt, is de samenwerking met het JOGG eind 2012 opgezegd,
dus hier wordt geen rol meer vanuit de RBIJ gezien.
Lokale hulpverlenende organisaties
Door de organisatie van de grote bondsoefening op 3 november 2012 zijn verschillende
samenwerkingsbanden met hulpverlenende organisaties in IJsselstein weer verder aangehaald. In
2013 zullen we deze partijen uitnodigen voor het 40-jarig jubileum.
De relatie met het Rode Kruis IJsselstein en ook de EHBO vereniging IJsselstein zal verder
uitgebouwd worden door gezamenlijk gebruik van het botenhuis.
Ledenaantal
Het ledenbestand van de RBIJ omvat voor ongeveer de helft jeugdleden en schommelt nu rond de
200 leden. Het bestuur zal, samen met de TC’s, nadenken over alle mogelijkheden om het
ledenbestand te laten groeien, ook binnen de mogelijkheden die het zwembad heeft. Deze groei zal
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vooral moeten plaatsvinden door het vasthouden van jeugdleden in de leeftijdtijdsgroep van 15 tot
18 jaar.
Immers, door de grote instroom van nieuwe jonge leden in de afgelopen maanden hebben we
binnen zwemmend redden nu een ledenstop om 19 uur voor kinderen van 5 t/m 12 en om 19.35
uur voor snorkelen tot 12 jaar moeten instellen.
Activiteiten
De uitgebreide lijst met huidige en mogelijk toekomstige activiteiten die in 2011 is opgesteld,
wordt ook voor 2013 weer besproken en verder uitgewerkt samen met de TC’s, werkgroepen en
andere actieve leden.
Uiteraard zijn er vaste activiteiten die in 2013 ook weer georganiseerd gaan worden, mede door de
grote inzet van ons enthousiaste kader en andere actieve leden. Te denken valt onder andere aan
jeugdkamp, minikamp en IJsselgatta.
Zoals al aangegeven zal in september 2013 een jubileumweekend georganiseerd worden waarbij
het op dit moment de bedoeling is dat dit gecombineerd wordt met het roei-evenement IJsselgatta.
Financiën
Uitgangspunt is een sluitende begroting voor 2013. We werken aan voldoende reserves omdat we
verwachten dat in de komende jaren financieel zwaarder worden.
De plannen van de gemeente uit het project Keuzes Maken hebben op dit moment nog geen of
weinig gevolgen voor ons. Onze verachting is dat door de aanhoudende slechte economische
situatie er wel effecten merkbaar worden.
Voor ons speelt daarbij de vervanging van het zwembad en plannen met het botenhuis.
De investeringsplanning voor ons materieel voor de periode 2013-2022 is gericht op het vervangen
van ouder materieel en daarnaast voldoen aan de eisen die door externen worden gesteld.
Botenhuis
Het botenhuis wordt ook in 2013 veelvuldig gebruikt voor vergaderingen van de RBIJ,
Reddingsbrigades Nederland en anderen.
In het nieuwe jaar worden/zijn verbouwingen uitgevoerd om het efficiënter en energiezuiniger te
gebruiken.
De gemeente IJsselstein is op dit moment druk bezig met een gebiedsperspectief (een
inventarisatie naar ruimtelijke en financiële mogelijkheden) van de Duitslandstraat en omgeving. In
het voorjaar van 2013 zou dit gebiedsperspectief gereed moeten zijn. Vanuit de RBIJ houdt Alex
van Doorn deze ontwikkelingen bij en houdt het bestuur op de hoogte hiervan.
Sponsoren
De huidige sponsoren zijn vooral verbonden met IJsselgatta. Het bestuur en de TC’s kijken ook
naar andere mogelijkheden voor sponsoring, maar dat is in deze economisch spannende tijden
lastig.

Het bestuur hoopt op steun van haar leden om dit jubileumjaar voor de RBIJ tot een mooi, sportief
en actief jaar te maken! Dit kunnen we alleen met en voor elkaar; de RBIJ is van ons allen!

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het Jaarplan Bestuur en TCs 2013 goed te
keuren.

Veel sportiviteit gewenst in het nieuwe seizoen!

Met een sportieve groet van het bestuur,
Christa van de Ven
Secretaris RBIJ
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TC Zwemmend Redden
De TC
Dit jaar zal de TC een lid verliezen, Sabine heeft haar vertrek inmiddels aangekondigd. Dit zal
ervoor zorgen dat ze TC nog meer wordt uitgedund en alleen nog bestaan uit Brigitte, Marleen en
Michelle. Inmiddels zijn er plannen gemaakt om de mogelijkheden te bekijken voor het inrichten
van werkgroepen voor de taken die voorheen alleen onder de TC vallen. Hierdoor hopen we de TC
meer ademruimte te geven voor de specifieke taken en kunnen we ervoor zorgen dat onderdelen
niet in verval komen. Een concreet plan hiervoor is nog niet gemaakt, dit zullen we voor de start
van het nieuwe seizoen hebben uitgedacht.
Instructeurs
Het aantal instructeurslessen is verminderd doordat er onder de instructeursgroep geen behoefte
aan een maandelijkse meeting was. Wel zijn de instructeurs nu ingedeeld op basis van hun
ervaring waardoor de lessen meer gericht zijn op persoonlijk niveau.
Informatievoorziening via de e-mail loopt zoals het zal moeten. Ook zijn de instructeurs
zelfstandiger doordat documenten als de jaarplanning, baanindeling en kaderlijst voor alle
instructeurs toegankelijker zijn via Dropbox.
Dit jaar zal het plan voor de coaching van nieuwe instructeurs verder worden ingericht en
praktische uitwerking krijgen.
Zwemmend Redden
Het ledental onder de Leden van Zwemmend Redden zorgt er steeds meer voor dat de
baanindeling een puzzel wordt. Er moet gekeken worden naar een oplossing om kinderen mogelijk
op een later tijdstip te laten zwemmen. Inmiddels is er een ledenstop afgeroepen voor kinderen tot
12 jaar omdat de banen teveel kinderen bevatten en de kwaliteit van het lesgeven hierdoor in
gevaar kan komen.
Snorkelen
Dit jaar zal snorkelen meer aandacht krijgen en moet geïnvesteerd worden in het opleidingen en de
coaching van de snorkelinstructeurs. Daarnaast moet de administratie van het snorkelen ook op
een centrale plek worden opgeslagen. Deze omslag zal dit jaar ook zijn uitvoering krijgen.
Inmiddels is er ook voor het snorkelen een ledenstop voor kinderen tot 12 jaar in verband met de
hoeveelheid kinderen die in een baan les krijgen.
Trimzwemmen
De groep trimzwemmers zal ook dit jaar de gebruikelijke begeleiding krijgen. Er is daarnaast
ruimte voor het “wedstrijdteam” en de instructeurs en zwemmers die aan hun conditie willen
werken.
Activiteiten
Dit jaar zijn er specifieke personen verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van een aantal
activiteiten met mede-instructeurs. We hopen dat dit voor een gestructureerde manier van
organisatie zal opleveren waardoor de TC minder achteraf op moet treden. Daarnaast valt de
organisatie van de EHAD onder de hoede van de TC.
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Ook dit jaar omvat vele activiteiten voor onze leden die mede worden georganiseerd door alle
instructeurs:
- Nieuwjaarszwemmen;
- Paaszwemmen;
- Jeugd kamp;
- Jeugd minikamp;
- Examens;
- Laatste zwemavond (voor zomervakantie);
- Filmavonden;
- Clubkampioenschappen / sinterklaas;
- Vriendjes- en vriendinnetjeszwemmen.
We hopen dit jaar meer structuur en houvast te kunnen geven aan het beleid en de plannen. We
maken er weer een succesvol jaar van!

De TC Zwemmend Redden
Michelle, Sabine, Brigitte en Marleen
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TC Varend Redden
De TC
Net als vorig jaar willen we de TC met extra mensen aanvullen. Met namen het stuk opleidingen
moet worden opgepakt. Tevens is een stuk aanwas goed voor de continuïteit van de TC.
Bewakingen
Naast de vaste bewakingen (Varsity, zwemwedstrijd Culemborg, Triathlon) die in 2013 weer aan
bod komen, willen we toch gaan proberen het aantal bewakingen toe te laten nemen.
Ook is het zaak om het aantal bewakers uit te breiden en de aansluiting vanuit zwemmend redden
te verbeteren. In het zwembad zitten de bewakers van de toekomst!
Opleidingen
De opleiding moeten opgezet gaan worden. Door de veranderingen in het opleidingsysteem van
Reddingsbrigades Nederland zal alles opnieuw moeten worden opgezet. Momenteel is er te weinig
ervaring binnen de TC varendredden om te kunnen starten met de opleiding. Het is dus van groot
belang om dit in 2013 te gaan opstarten!
Daarnaast zullen, om de huidige vaardigheden en ook het groepsgevoel van en de samenwerking
tussen de bewakers te vergroten, de ingestelde oefenavonden ook in 2013 weer georganiseerd
gaan worden.
Materiaal
Naast het periodieke onderhoud en het op orde houden van het materiaal zullen we in het
botenhuis een aantal kleinere zaken gaan aanpakken. Hierbij denken we aan het veranderen van
de stroompunten in de botenloods en het beter toegankelijk maken van de varendredden
materialen.
Bij één van de Capelli’s zal net als bij de andere een laadspoel in gebouwd gaan worden zodat de
accu tijdens het varen bij geladen wordt.
Roeien
Voor het seizoen 2013 zijn de plannen ongewijzigd t.o.v. 2012. Wel zullen er 2 herenteams, 1
damesteam en 1 jeugdteam in de roeicompetitie deel gaan nemen.
De wedstrijdkalender voor 2013 was nog niet geheel bekend wel staat vast dat de roeiwedstrijd in
IJsselstein, IJsselgatta, op zondag 15 september zal plaats gaan vinden!

We wensen iedereen een sportief vaar- en roeijaar toe!

Met een sportieve groet vanuit TC Varend Redden
3-Richard’s en Jan-Piet (roeien)
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TC Onderwatersport
De TC
Met de toetreding van een van de TC leden tot het algemeen RBIJ bestuur zal de vacature ontstaan
van secretaris. Deze zal in de loop van het jaar overdragen worden aan een van de andere leden.
Ledenwerving
Voor 2013 gaan we verder met actieve ledenwerving bij onze KPIJ activiteiten en introductie
duiken die voor geïnteresseerden georganiseerd worden. Begin 2013 hebben we wel een nieuw
jeugdlid mogen verwelkomen.
Instructeurs en opleidingen
Onze huidige zes actieve instructeurs zijn betrokken bij de opleidingen. Om ook op de lange
termijn de instructeurs capaciteit te behouden, zal er in de komende paar jaar geïnventariseerd
worden welke leden de wil en de capaciteiten hebben om ook op te gaan voor het instructeurs
schap.
In 2013 is er een nieuwe groep aspirant 1* duikers gestart aan een opleiding. De leden die in reeds
begonnen zijn met hun 2* opleiding worden ook door de TC gestimuleerd om deze af te ronden.
Daarnaast is in januari 2012 gestart met een nieuw traject dat hoort bij het concept
reddingsbrigade duiker waar we ook in 2013 verder mee gaan.
Reddingsbrigade duiker
Na het succesvol afronden van de module rescue diver en een eerste oefening met inzet vanaf een
boot; willen we dit in het komende jaar verder gaan uitbreiden. Enkele leden zullen een cursus
vaarbewijs gaan volgen, om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden op het water. Daarnaast
willen we vaak gaan oefenen in multidisciplinaire opzet; om ervaring en kennis op te doen voor
daadwerkelijke bewakingen. Hierbij zullen we samenwerken met de leden van varend redden.
Activiteiten
Voor komend jaar hebben we de volgende zaken op de planning staan:
Maand

Activiteit

Januari

Nieuwjaarsduik Everstein (i.s.m. Oranjevereniging Hagestein).
IJswakzwemmen voor de jeugd
Introduik voor de jeugd
Introduik voor geïnteresseerden
Theorie: herhaling 1* en 2* stof.
KPIJ snorkelcursus
Vaarbewijs 1 en 2
KPIJ snorkelcursus & introductieduik.
Diepduiken
Zeeland weekend
Stroomduik
Vaarbewijs 1 en 2
Clubduiken Everstein
Clubduiken Everstein

Februari
Maart
April
Mei
Juni

Juli
September
Oktober
November
December

Bewaking: Sinterklaas intochten, Kaarsjesavond.

Al met al een zeer sportief en duikvol 2013 gewenst.
De TC Onderwatersport
Pieter Brand (IT), Donald van Velzen (specialties en activiteiten) en Niels Bruinsma (secretaris).
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IJsselgatta-team
Het waterevenement IJsselgatta wordt dit jaar voor de 7 e keer gehouden op zondag 15 september
2013. De werkgroep is druk bezig met de voorbereidingen, wel in een andere opzet vorm dan de
afgelopen edities.
De volgende werkgroep maakt dit mogelijk:
- Chris van Dis;
- Alex van Doorn;
- Robbert Kusters;
- Jan Piet van Ieperen;
- Johan de Graaf (namens bestuur en penningmeester).
Ook dit jaar is de doelstelling het organiseren van een waterevenement in IJsselstein aan het einde
van de zomer, waarbij 40 teams het sportief tegen elkaar opnemen in een reddingsvlet en waarbij
een mooi geldbedrag wordt opgehaald voor de RBIJ.
Dit jaar zal de aandacht primair liggen op het jubileum van de RBIJ. Zaterdag 14 september vinden
jubileumactiviteiten plaats bij Marnemoende, terwijl zondags IJsselgatta plaatsvindt.
We streven naar een nog betere samenwerking. De vruchten van goed partnership hebben zich
afgeworpen. We worden actief benaderd door partijen die met ons in zee willen. Hier geven we
verder vorm aan. Een goed voorbeeld is securityxpert uit Nieuwegein die ons het hele weekend
beveiliging- en verkeersbegeleiderswerkzaamheden uit handen neemt.
Ook kunnen wij melden dat we bezig zijn een verbeterd contract met onze hoofdsponsor te krijgen.
De eerste stappen zijn gezet en Jachthaven Marnemoende is hel blij met ons. We hopen snel meer
details naar buiten te brengen.
Ook dit jaar zijn er velen die bijdragen om dit mogelijk te maken: sponsoren, deelnemers en
bezoekers. En vooral de vrijwilligers die alles in het werk stellen om iedereen een onvergetelijke
dag te bezorgen. We horen graag als je dit jaar ook als vrijwilliger wil meedoen.
Namens het voltallige IJsselgatta-team,
Alex van Doorn
Voorzitter IJsselgatta-team

IJsselgatta 2013
15 september

__________
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