ALGEMENE VERGADERING 2014
25 MAART 2014
JAARVERSLAG BESTUUR EN TC’s 2013
_______________________________________
Bestuur in 2013
Tijdens de Algemene Vergadering op 26 maart 2013 kon het bestuur Niels Bruinsma en Erwin
Werensteijn als nieuwe bestuursleden verwelkomen. Een bestuur gevuld met 5 personen was
alweer een tijd geleden voor de RBIJ. We hebben met het bestuur een positief en actief jaar
gedraaid, er konden meer activiteiten worden ontplooid dan de jaren ervoor en zeker in het
jubileumjaar hebben we veel profijt gehad van onze samenstelling en de positiviteit van alle 5 de
personen.
Bestuursinvulling
Het bestuur heeft in 2013 met 5 personen kunnen draaien en zag er als volgt uit:
- Christa Grootveld - voorzitter
- Niels Bruinsma – secretaris
- Johan de Graaf – penningmeester
- Herman de Bruijn en Erwin Werensteijn - algemeen bestuurslid.
We hebben 6 formele bestuursvergaderingen gehad en nog een paar tussentijdse overleggen.
Verder wordt er veel via e-mail gecommuniceerd en zien we elkaar vaak op de donderdagavond in
het zwembad en/of botenhuis.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
Het bestuur maar ook de TC’s en werkgroepen geven het vaak aan maar deze actieve leden zijn
altijd op zoek naar aanvulling en nieuwe energie om 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. In 2013 hebben de TC’s en werkgroep IJsselgatta erg hard gewerkt en het
bestuur is hen erg dankbaar voor de inzet van hun tijd en energie.
In de diverse jaarverslagen is te lezen over de activiteiten van de TC’s en werkgroep IJsselgatta in
2013.
Beleid
Het bestuur heeft afgelopen jaar veel gesproken over toekomstige ontwikkelingen als het RVR, de
komst van de Tinn Silver, de gebiedsperspectieven rondom de Duitslandstraat, het belang van
besturen op hoofdlijnen en niet de diepte in te duiken.
Externe relaties
Reddingsbrigade Nederland / Regionale Voorziening Reddingsbrigades
Binnen Reddingsbrigade Nederland leek in 2013 veel onrust te zijn. De nieuwe brevettenstructuur
is ingevoerd wat landelijk veel reacties opleverde, de omzetting van diploma’s heeft veel voeten in
aarde gehad en veel leden hebben geen nieuwe diploma’s mogen krijgen omdat er één of
meerdere diploma’s misten. Verder is een nieuwe Waterhulpverleningslijn door de bond opgezet.
Deze zorgt voor onduidelijkheid bij reddingsbrigades die er graag mee aan de slag willen.
Vanuit Reddingsbrigade Nederland is verder het RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigade) in

regio Utrecht actief opgepakt. Bernard Brosi is benoemd als Coördinator RVR Regio Utrecht en
heeft alle 7 reddingsbrigades in veiligheidsregio Utrecht bij elkaar en in gesprek weten te krijgen.
Begin december 2013 hebben alle brigades binnen de RVR Utrecht een gezamenlijk convenant
afgesloten. Met dit convenant spreken brigades de intentie uit om meer samen te gaan werken met
elkaar en elkaar te versterken binnen de Veiligheidsregio Utrecht.
Zoals al aangegeven heeft de RBIJ op haar oprichtingsdatum 17 december de sleutel gekregen van
de nieuwe Tinn Silver, één van de 45 reddingsvaartuigen die onderdeel zijn van de nieuwe
Nationale Reddingsvloot vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Gemeente IJsselstein
Begin 2013 kreeg de RBIJ het bericht dat de locatie van het zwembad en het botenhuis onderdeel
uitmaken van een gebiedsontwikkeling.
Dit houdt dat er plannen gemaakt worden om het totale gebied van het zwembad, de school, de
kerk en overige gebouwen waaronder ons botenhuis te (her)ontwikkelen. Vooralsnog betekent dit
dat het botenhuis op termijn plaats zal maken voor woningen.
De RBIJ is aangesloten bij alle overleggen die hierover lopen, zowel binnen de politiek, het
bestuurlijk niveau en bij de ambtenaren. We hebben deelgenomen aan informatiebijeenkomsten en
worden goed op de hoogte gehouden. Wat heel positief is, is dat we op dit moment zowel politieke
als bestuurlijke toezeggingen hebben om een geschikte locatie te krijgen voor ons botenhuis. Zo
ook bevestigd door Burgemeester Van den Brink tijdens het jubileumfeest op 17 december.
Geruime tijd leven er diverse berichten over de toekomst van het zwembad van IJsselstein. Als
onderdeel van het gebiedsperspectief Duitslandstraat en omgeving zal hier rond 2017 een
verandering van plaatsvinden. Hetzij renovatie, nieuwbouw ter plaatse of elders. Dit is echter een
politieke keuze en kunnen we slechts beperkt direct beïnvloeden.
Er zijn diverse overleggen geweest met de gemeente IJsselstein waar de RBIJ bij aanwezig was:
- overleg met alle gebruikers van het zwembad over de toekomst van het zwembad
- overleg met de gemeente IJsselstein over de huurovereenkomst met Sportfondsen
IJsselstein
- overleg met burgemeester Van den Brink en veiligheidscoördinator Ron van Reenen
- overleg met wethouder De Jong van Volkshuisvesting
- twee keer overleg met wethouder Van Beukering van Sport en verenigingen
- overleg over subsidieprocessen gemeente IJsselstein en de mogelijkheden voor
verenigingen.
Sportfondsen IJsselstein
Begin augustus is er een overleg geweest met Sportfondsen IJsselstein (de exploitant van het
zwembad) over het huidige en toekomstige gebruik van het zwembad. Dit was een positief gesprek
waarbij het zwembad aangaf dat zij aan het kijken waren naar het C-diploma wat op dit moment
door IJZ&PC aangeboden wordt. Samen met Sportfondsen IJsselstein en IJZ&PC zijn een drietal
overleggen geweest om te kijken in hoeverre de RBIJ het diploma C op kan pakken, samen met of
apart van IJZ&PC. De RBIJ heeft meerdere malen haar hulp aangeboden maar uiteindelijk heeft
IJZ&PC toch besloten voorlopig het C diploma zelf te blijven voortzetten.
Lokale hulpverlenende organisaties
Afgelopen jaar heeft de samenwerking binnen het RVR (Regionale Voorziening Reddingsbrigades)
van de regio Utrecht meer vorm gekregen. Het RVR voorziet in de lokale en regionale
samenwerking tussen reddingsbrigades en hulpverlenende organisaties. Nu we in het RVR
vertegenwoordigd zijn, is het niet direct meer de bedoeling dat we zelfstandig gaan bouwen aan
relaties met de lokale hulpverleningsorganisaties.
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PR & Communicatie
Het bestuur heeft in 2013 drie bestuursnieuwsbrieven verstuurd naar haar leden. Hierop zijn veel
leuke reacties gekomen en wordt het bestuur wat zichtbaarder bij haar leden.
De RBIJ had zich opgegeven als reddingsbrigade van het jaar 2013. Vanuit veel (soms
onverwachte) hoeken kregen we nominaties, onder andere een aantal ouders spraken hun lof uit
en vanuit Burgemeester en Wethouders kregen we een mooie nominatie. Helaas zijn we 2e
geworden maar wel gekozen uit 45 aangemelde reddingsbrigades. We mogen hier erg trots op zijn.
Verder heeft een aantal leden in april een avond gebrainstormd met communicatiebureau De
Leeuw uit IJsselstein, dit naar aanleiding van een beursvloerdeal uit 2012. Zij hebben met ons
gesproken over doelgroepen van de RBIJ en de identiteit die de RBIJ uit wil stralen. Een
interessante avond met veel stof tot nadenken. Helaas zijn we hier als bestuur niet verder meer op
doorgegaan en wordt dit een actiepunt voor 2014.
Met name alle activiteiten die voor het jubileumjaar georganiseerd zijn, hebben veel PR
gegenereerd. De RBIJ heeft in 2013 6x in de Zenderstreek gestaan, we zijn 4x op de radio geweest
en ook de regionale kranten hebben we bereikt met IJsselgatta en de oproep voor het
jubileumfeest.
Ledenaantal
Het totale aantal leden is gedaald van 207 naar 201 leden. Om verschillende redenen hebben 29
leden hun lidmaatschap opgezegd en we hebben 23 nieuwe leden kunnen inschrijven.

Onderdeel

1-1-2013

Begunstigers
Onderwatersport

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2013

8

1

0

0

9

19

2

-2

0

19

Ereleden

5

0

0

0

5

Roeiteam

3

1

0

1

5

Snorkelen

5

1

-2

0

4

Trimzwemmen

9

0

-1

0

8

126

17

-22

2

123

1

0

0

0

1

28

1

-2

-3

24

Zwemmend redden
Zwemmend redden en onderwatersport
Zwemmend redden en snorkelen
EHBO

3

0

0

0

3

Totaal

207

23

-29

0

201

Activiteiten
In 2013 hebben er een heleboel activiteiten plaatsgevonden in het kader van het 40-jarig bestaan
van de RBIJ. Te denken valt aan de jubileumtruien die door zo’n 120 leden gekocht zijn, IJsselgatta
op zondag 15 september, sponsorzwemmen op donderdag 19 september, het jubileumfeest voor
huidige leden, oud- en ereleden en aanhang op zondag 6 oktober en de jubileumtoost op dinsdag
17 december toen de RBIJ echt haar verjaardag mocht vieren.
Naast jubileumactiviteiten zijn er meer evenementen geweest waar de RBIJ aanwezig was zoals de
SportFair IJsselstein op zondag 6 oktober. Verder zijn uiteraard het jeugdkamp en minikamp weer
georganiseerd die beiden een groot succes waren.
Bouwstenen voor de toekomst
Het botenhuis van de RBIJ zal op de huidige plek moeten verdwijnen gezien alle
gebiedsontwikkelingen die in de gemeente IJsselstein op dit moment actueel zijn. Wanneer we van
de Duitslandstraat moeten vertrekken, is op dit moment nog niet duidelijk. Wel is de RBIJ alvast
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een campagne gestart ‘Bouwstenen voor de toekomst’. Met deze actie verzamelen we bouwstenen
om figuurlijk een accommodatie te bouwen, letterlijk voor het waarborgen van onze toekomst.
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 bijzonder goed resultaat. Gingen wij bij de
AV2013 nog uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van
ruim 9 duizend euro. Het resultaat van IJsselgatta was ruim 27 honderd euro en ruim 66 honderd
euro op de andere posten.
De vermogenspositie is daardoor verbeterd naar ruim 54 duizend euro. Zie verder het financieel
jaarverslag.
Botenhuis
Het botenhuis is in 2013 zo’n 130 keer in gebruik geweest voor vergaderingen van de RBIJ,
Reddingsbrigades Nederland en anderen. Daarnaast is het botenhuis op de donderdagverenigingsavond de plek voor elkaar 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, Trikyra, Catering Broere, De Partyshop,
Reddingsbrigade Nederland, De Bruijn Transport, Reco Steigerbouwers, Security Xpert, Kids Lodge,
Danstoko, aan den IJssel Sportmassage, Horeca IJsselstein en vele andere sponsors de RBIJ en
IJsselgatta financieel en materieel gesteund. Het bestuur en de werkgroep bedanken hen hiervoor.
De roeiteams van de RBIJ worden gesponsord door Shirtplanet, Fortune, Vivante van Lexmond en
Body Business. Het bestuur en de roeiers zijn hen hier zeer dankbaar voor.
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 2013!

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

Met een sportieve groet vanuit het bestuur,
Christa Grootveld - van de Ven
Voorzitter RBIJ
Maart 2014
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TC Zwemmend Redden

De TC
Zwemmend redden is de basis van onze vereniging. We prijzen ons gelukkig met een grote groep
instructeurs en het jaar begon met een enthousiaste TC bestaande uit Michelle Radix, Sabine
Straver, Brigitte IJsseldijk en Marleen van Egdom.
Eind vorig zwemseizoen heeft Sabine haar taak neergelegd i.v.m. een studie op donderdag. We
zijn erg blij met de hulp van instructeurs zoals Christian Engelen die met het examen heeft laten
zien het allemaal perfect te organiseren op administratief gebied.
We zijn begonnen met een werkgroep structuur die deels uit de verf komt. Echter blijft het
probleem dat hoewel we veel vrijwilligers hebben, het lastig is om alle capaciteiten telkens weer te
benutten. Later in het jaar is Michelle gestopt met haar TC taken en ook Brigitte heeft aangegeven
per 2014 te stoppen. Brigitte is nog wel nauw betrokken bij de TC. De afname in TC leden leidt
echter direct tot een afbreuk aan de ontwikkelingen die de TC graag ziet. Enerzijds instructeurs
opleiden en anderzijds haar leden behouden, en lichte groei aan de onderkant van de
zwemmersgroep.
De werkgroepen werken op het vlak van activiteiten, dankzij de inzet van met name Elise Struik.
Het is in het algemeen lastig en daarmee een zorgenpuntje om de groep vrijwilligers enthousiast te
houden en hen naast het lesgeven in te zetten in werkgroepen. Vanaf september 2013 is Alex
onderdeel geworden van de TC.
Instructeurs
Het doel was om de kwaliteit van instructeurs te vergroten. In 2013 is daar voor een deel via
instructeurslessen gehoor aan gegeven. Daarnaast is een start gemaakt met een plan om de
instructeurs op te leiden. Enerzijds zodat we ons kunnen conformeren met de nieuwe
opleidingsstructuur van de bond, anderzijds om de kwaliteit te vergroten en afstemming tussen
onze eigen instructeurs te vergroten. Het plan staat nog in de kinderschoenen.
Zwemmend Redden
Het ledental van zwemmend redden is in 2013 stabiel gebleven, echter zien we een lichte trend in
leden die opzeggen met als reden dat de lessen eentonig zijn. Er zijn veel nieuwe jonge kinderen
bijgekomen en over het algemeen zijn alle banen goed gevuld. Er eind 2013 en naar verwachting
in 2014 ook geen sprake van een ledenstop.
De examens zijn heel goed verlopen, alle kandidaten zijn geslaagd.
Snorkelen
Snorkelen kent een beperkt aantal leden en is momenteel nauwelijks een gespreksonderwerp
binnen de TC. De instructeurs regelen zelf de meeste zaken gelukkig.
Trimzwemmers
De trimzwemmers krijgen zeer regelmatig les. Daarnaast zijn er veel leden die conditiezwemmen.
Het opzetten van een wedstrijdteam is in 2013 niet gelukt. Het vinden van structurele oplossingen
hiervoor verdient aandacht.
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Activiteiten
Nog steeds worden er vele activiteiten voor onze leden georganiseerd die mede door alle
instructeurs worden verzorgd. Middels de activiteitenplanning, die afgelopen jaar door de
activiteiten werkgroep onder sturing van Elise , tot uitvoering wordt gebracht.

Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet in het succesvol 2013 bedanken!
De TC Zwemmend Redden
Marleen en Alex
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TC Varend Redden
De TC
Na de algemene vergadering van 2013 bestond de commissie Varend Redden uit de volgende
personen:
- Richard Brosi (Bewakingen en evenementen)
- Richard van der Lee (Materiaal)
- Richard Grootveld (Opleiding, RVR en ondersteunend)
De TC samenstelling is in 2013 niet veranderd, taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen de
TC zijn duidelijk gescheiden, echter wordt er is de praktijk veel samengewerkt wat als positief
ervaren wordt. In 2013 zijn er twee werkgroepen opgezet om de opleidingen voor varend redden
nieuw leven in te blazen en om richtlijnen op te stellen voor inzet van bewakers en materiaal
tijdens bewakingen, evenementen en oefeningen.
Beveiligen en bewaken
In 2013 hebben we meer inzetten gedaan dan ooit tevoren zo zijn we zeer actief geweest bij het
beveiligen van grote en kleine evenementen verspreid over het hele land.
Een aantal nieuwe en opvallende bewakingen zijn:
- Door de gemeente Nieuwegein en IJsselstein zijn we gevraagd om preventief aanwezig
tijdens het bezoek van de Koning en Koningin
- De Merwede Challance in Nieuwegein, dit is een openwaterzwemwedstrijd waarbij we met 6
boten aanwezig zijn geweest
- Meerdere bewakingen bij dance-evenementen
- Sinterklaas heeft afgelopen jaar wederom besloten om per boot naar IJsselstein, Vreeswijk,
Amsterdam en Oudewater te reizen en wij hebben hem en zijn pieten bij de aankomst
geassisteerd!
Afgelopen jaar is het aantal bewakingen/inzetten toegenomen, evenals het aantal actieve
bewakers. Dit komt doordat we in 2013 een aantal nieuwe evenementen hebben beveiligd, zoals
de dance events.
In onderstaande tabel staan wat cijfers:
Bewakingen
Aantal bewakingen
Oefeningen en andere zaken

2009

2010

2011

2012

2013

28

26

22

26

34

1

4

2

3

1

Oefenavonden

-

-

4

3

3

Totale inzetten

29

30

24

32

38

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

160

144

150

200

240

1.536

1.124

1.450

1.950

2.300

30

30

32

30

35

5,3

4,8

4,6

6,7

6,9

51,2

37,5

36,1

65,3

65,7

In dit overzicht is IJsselgatta 2013 niet meegenomen.
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Vooralarm Nationale Reddingseenheid.
Reddingsbrigade Nederland heeft op 5 december jl. een voorwaarschuwing uitgegeven aan 51
reddingseenheden van de Nationale Reddingsvloot langs de Nederlandse kust en het
IJsselmeergebied. Ook de RBIJ is in vooralarm geplaatst, hierop is er een team samengesteld die
paraat stond om eventueel te kunnen vertrekken naar het desbetreffende gebied. Aanleiding was
de verwachte combinatie van noordwesterstorm, hoge waterstanden en springtij in de
kustprovincies, Wadden- en IJsselmeergebied. Omdat de piek van de hoogwaterstand in de
nachtelijke uren wordt verwacht en er vanavond veel Sinterklaasfestiviteiten zijn zorgt de
Reddingsbrigade er met de voorwaarschuwing tijdig voor dat de ruim 200 vrijwilligers die als eerste
zouden moeten uitrukken vanavond en vannacht bereikbaar en inzetbaar zijn. Uiteindelijk is het bij
een vooralarm gebleven en heeft er geen enkele inzet plaatsgevonden.
Oefeningen
In april 2013 hebben we voor de laatste met de BiZa vlet eenheid deelgenomen aan de landelijke
oefeningen ´oost’ in Appeltern. Tijdens deze oefening is de kennis van een aantal bewakers weer
op de proef gesteld.
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 varend redden!
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.
Het afgelopen jaar zijn een heren, een dames en voor het eerst sinds lange tijd twee jeugdteams
actief geweest. Gedurende het hele seizoen is er fanatiek getraind, o.a. op de Hollandse IJssel. Met
resultaat: Shirtplanet Heren 1 werd weer kampioen en Fortune Dames 1 werden voor het eerst en
na een felle strijd kampioen van 2013. Bij de jeugd had Vivante van Lexmond Jeugd 1 lange tijd
uitzicht op de titel, maar werden uiteindelijk tweede. Body Business Jeugd 2 zijn derde geworden.
De roeiteams zijn afgelopen jaar gesponsord met een uitrusting van hun sponsoren Shirtplanet,
Fortune, Vivante van Lexmond en Body Business.
Onderhoud en investeringen materiaal
Sinds een aantal jaar werken we binnen de TC Varend Redden met een onderhouds- en
investeringsplan. Ook in 2013 zijn we hiermee bezig geweest. De voorgenomen plannen zoals
opgenomen in het jaarplan 2013 zijn grotendeels gerealiseerd.
Er is, zoals in de investeringsplanning opgenomen, een nieuwe overlevingspak met reddingsvest
aangeschaft en in gebruik genomen. Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum heeft de firma
AVH-Tech een overlevingspak met bijbehorende reddingsvest gesponsord, hier zijn we natuurlijk
erg blij mee!
Motoren hebben hun jaarlijks onderhoud gehad en zijn weer in orde. 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 de botenloods, buitenterrein, etc. Het onderhoud
van dit alles is van belang voor de hele vereniging en we hopen dan ook komend jaar weer op een
hoge opkomst, want met vele handen is het weinig werk.
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Nieuwe reddingsboot
Reddingsbrigades Nederland(redned) gaat in opdracht van Binnenlandse zaken de komende tijd
40 van de 85 reddingseenheden vervangen door exemplaren van het nieuwe Tinn-Silver 550
Rescue-vaartuig. Alle 85 vaartuigen zijn eigendom van Reddingsbrigade Nederland en in bruikleen
bij de verschillende brigades. Reddingsbrigade IJsselstein heeft namens Reddingsbrigade
Nederland op 1 december het beheer gekregen over de reddingsboot RE017. Dit vaartuigen zal
volgens de overeenkomst met het Ministerie van Veiligheid & Justitie worden ingezet voor
evacuatie bij overstromingen, maar ook in de reguliere waterhulpverlening door Reddingsbrigade
IJsselstein.

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

De TC
De TC bestond in 2013 uit Donald van Velsen, Gert Koppers en Niels Bruinsma die ook in het RBIJ
bestuur zit. Helaas heeft Theo Staats zijn taak als TC ondersteuner neergelegd en de RBIJ verlaten.
Ledenwerving
In 2013 zijn er enkele nieuwe leden bij gekomen, maar zijn ook twee leden vertrokken.

Onderdeel

1-1-2013

Onderwatersport
Zwemmend redden en onderwatersport
Totaal

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2013

19

2

-2

0

1

0

0

0

19
1

20

2

-2

0

20

Op zich zorgelijk en punt van aandacht geweest het hele jaar. Helaas is dit een trend voor alle
teamsporten voor volwassen. Om toch zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de RBIJ en het
duikteam heeft het team onder andere geholpen bij het schoon duiken van de IJsseloever voor de
HCIJ en de springbak t.b.v. het NK polsstokverspringen in Polsbroek. Ook was het team aanwezig
op de Sportfair die tegelijk met de IJsselgatta gehouden werd.
Instructeurs en opleidingen
Het is een rustig jaar geweest qua opleidingen. Het vuur bij de aspirant 2* duikers is er wat uit en
dient weer ‘ontstoken’ te worden.
Reddingsbrigade duiker
Er zijn enkele oefeningen geweest maar ook hier ontbreekt het vuur momenteel.
Activiteiten
Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:
- Op 1 januari de Nieuwjaarsduik in Everstein i.s.m. de Oranjevereniging Hagestein
- Voltooien van de opleiding voor aspirant 1* duikers
- Opleiding voor 2* duikers
- Losse introductieduiken voor geïnteresseerden
- Onderhoud (onderwater) op Everstein
- Duikreizen, waar diverse leden aan hebben deelgenomen
- Schoon duiken IJsseloever en reclame RBIJ bij de HCIJ
- Schoon duiken polstokverspringbak t.b.v. het NK en grote RBIJ vlag in beeld
- Promotie RBIJ op de Sportfair 2013
- Bewaken Sinterklaasintocht
- Cursus Vaarbewijs
Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet tijdens de diverse activiteiten in 2013
bedanken.
De TC Onderwatersport
Donald van Velsen (opleidingen en activiteiten), Gert Koppers (activiteiten) en Niels Bruinsma
(secretaris).
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Werkgroep Ijsselgatta
Marnemoende IJsselgatta 2013
Dit jaar organiseerden we de zevende 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 spannend. Niet alleen omdat de
heren van IJsselstein wederom kampioen zijn geworden, maar ook omdat de dames een zware
strijd hebben geleverd om in hun tweede roei-jaar de verdiende eerste plaats te bemachtigen.
Naast de Nederlandse Kampioenschappen vletroeien hebben 22 teams verdeeld over dames,
heren, Reddingsbrigades en horeca, de “700 van IJsselstein” geroeid.
IJsselgatta 2013 heeft wederom bewezen dat imago voor een vereniging zeer belangrijk is. Hoewel
het economisch nog steeds te wensen overlaat, zijn we bekend, worden we benaderd, genoemd,
geliked, geretweet. Financieel is het een ander verhaal. Hoewel de opbrengst significant is voor de
RBIJ, weegt die nauwelijks op tegen de geïnvesteerde tijd en energie. We merken dat alles op te
weinig schouders terecht komt en dat is niet gezond. Dit is een bijzonder punt van aandacht.
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 2013 uit de volgende mensen:
- Chris van Dis;
- Alex van Doorn;
- Jan Piet van Ieperen;
- Robbert Kusters;
- Nuria Missler;
- Johan de Graaf (namens bestuur en penningmeester).
Alex heeft het voorzittersstokje overgenomen van Jan-Piet.
Zaterdagavond
De vrijwilligersbijeenkomst op zaterdagavond was een groot succes. Alle betrokkenen van
IJsselgatta met aanhang waren uitgenodigd en er werd volop genoten van het springkussen voor
de kinderen, de barbecue en de muziek waarop volop werd gedanst.
Jeugdprogramma RBIJ-leden
In de ochtend was een jeugdprogramma gepland. De opkomst was gering, maar de aanwezige
kinderen hebben wel een leuke ochtend gehad.
De 700 van IJsselstein
Met klassementen voor dames en heren, de ‘Reddingsbrigades-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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Overige activiteiten
Naast het roeien waren er nog een aantal activiteiten voor jong en oud. 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 weer met de bootjes voor de kinderen van 3 tot
10 jaar. De aquarolls waren populair. 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
Mediterraans buffet.
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 financiële bijdrage
opgehaald voor onze vereniging. Aan het eind van de dag ontvingen het bestuur symbolisch een
grote cheque met de opbrengst van de dag, dat later bijgesteld is tot ruim € 2.700,-. Dit bedrag is
besteed aan Bouwstenen voor de Toekomst.
Bijdrage IJsselgatta 2013 aan doel
Onderwatersport Sportfair
Bouwstenen voor de Toekomst

Bedrag €
300
2.400

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen om dit mogelijk te maken: sponsoren,
deelnemers en bezoekers van de roeiwedstrijden en de activiteiten 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.

Namens het voltallige IJsselgatta-team,
Alex van Doorn
Voorzitter IJsselgatta-team
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Opbouw ledenbestand 31 december 2013
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