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JAARPLAN BESTUUR EN TCs 2014
_______________________________________
Bestuur in 2014
Daar waar het jaar 2013 een actief en enerverend jubileumjaar was waarin het bestuur geprobeerd
heeft om alle leden, ouders en verzorgers, ere- en oudleden te betrekken bij de RBIJ, wordt het
jaar 2014 een jaar om terug te gaan naar de basis.
Vragen met elkaar beantwoorden als: waar staat Reddingsbrigade IJsselstein voor, wat verwachten
onze leden van ons, wat zijn de belangrijkste activiteiten van het kader en hoe kunnen we met
minder vrijwilligers toch aan alle verwachtingen tegemoet komen?
2014 is daarom voor het RBIJ-bestuur het jaar om met elkaar terug naar de basis te gaan.
Bestuursinvulling
Het bestuur bestaat uit Christa Grootveld, Erwin Werensteijn, Herman de Bruijn, Johan de Graaf en
Niels Bruinsma.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
De TC’s zijn altijd op zoek naar nieuwe leden om in 2014 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.
Om terug te gaan naar de basis van Reddingsbrigade IJsselstein en wat meer rust te krijgen in de
vereniging, in haar activiteiten en vrijwilligers is het van belang om met alle TC’s in overleg te
gaan. Wat zijn de prioriteiten voor 2014, wat zijn gewenste nevenactiviteiten, welke verwachtingen
liggen er en vanuit wie komen deze? Hoe zorgen we voor meer kwaliteit binnen de RBIJ?
In de diverse jaarplannen is te lezen welke activiteiten het bestuur en de TC’s voor ogen hebben in
2014.
Beleid
Toekomstige ontwikkelingen reddingsbrigade
Reddingsbrigade IJsselstein zal in 2014 weer teruggaan naar de basis. Binnen de RBIJ hebben we
de afgelopen jaren veel activiteiten en projecten opgezet en laten zien waar de kracht zit van onze
leden. Door enerzijds vermindering van het aantal actieve vrijwilligers en anderzijds versnippering
van alle interne en externe activiteiten is het belangrijk om de huidige taken en prioriteiten van de
RBIJ weer te definiëren. Het jaar 2014 zal gebruikt worden om deze taken en activiteiten weer
stevig en kwalitatief goed neer te zetten en verder op te bouwen.
VOG en Toolkit Seksuele Intimidatie en Pesten
Het bestuur voorziet een toekomstige verplichting voor vrijwilligers om, bij activiteiten binnen
verenigingen waar met kinderen wordt gewerkt, men een VOG (verklaring omtrent gedrag) moet
kunnen overhandigen. De RBIJ wil hier graag alvast mee aan de slag, mede omdat het aanvragen
van een VOG in 2014 nog door NOC-NSF wordt vergoed. Gekoppeld hieraan wil het bestuur in
2014 een toolkit Seksuele Intimidatie en Pesten opzetten en integreren in het beleid van de

vereniging. Zodat alle leden weten hoe om te gaan met aanwijzingen of meldingen rondom
seksuele intimidatie of pesten.
Communicatie
Vanuit verschillende kanten heeft het bestuur vernomen dat de bestuursnieuwsbrief erg goed
bevallen is afgelopen jaar. Omdat het belangrijk is dat we zowel leden als ons kader op de hoogte
houden van alle activiteiten vanuit het bestuur en de RBIJ, zullen we in 2014 regelmatiger gaan
communiceren over belangrijke zaken:
- communicatie naar alle leden via nieuwsbrief (min 6x per jaar)
- communicatie naar het kader voorafgaand en na afloop van een bestuursvergadering met
belangrijkste bespreekpunten/besluiten (min 6x per jaar)
- elk half jaar TC-vertegenwoordiger uitnodigen bij bestuursvergadering om elkaar op de
hoogte te brengen/houden
Zoals ook het plan was voor 2013 maar helaas niet helemaal uit de verf gekomen: het bestuur wil
nog steeds een algemeen document opzetten waarmee de gewenste RBIJ PR & Communicatie
beschreven wordt voor 2014 en verder.
Hiervan afgeleid zal er gewerkt moeten worden 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 2014 verder ingevuld worden.
Reddingsbrigades Nederland
Binnen Reddingsbrigade Nederland gebeurt veel en het is belangrijk om daar inzicht in te blijven
houden en alle ontwikkelingen te blijven volgen. De lagere brevettenstructuur zal wederom
inhoudelijk aangepast gaan worden en omdat onze brigade voornamelijk jonge kinderen deze
brevetten aanbiedt, zal de RBIJ in de projectgroep betrokken worden om hierover na te denken.
Veiligheidsregio Utrecht en RVR
Belangrijk is om inzicht te blijven behouden en actief te participeren in het RVR. Op die manier
kunnen we de relatie met de Veiligheidsregio Utrecht versterken en gaan aantrekken. Vanuit de
RBIJ zijn Niels Bruinsma en Richard Grootveld actief binnen de werkgroep RVR.
Gemeente IJsselstein
Uiteraard blijft het bestuur het gemeentelijke project Keuzes Maken volgen. Zoals in het
jaarverslag over 2013 ook vermeld, betekent dit dat subsidies niet meer automatisch afgegeven
zullen worden, maar er projectgelden kunnen worden aangevraagd.
Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein zijn heel positief over de RBIJ. Dit
gevoel en deze mening zullen we op een positieve manier moeten blijven voeden door actief mee
te denken en praten.
Lokale hulpverlenende organisaties
De relatie met het Rode Kruis IJsselstein en ook de EHBO vereniging IJsselstein zal verder
uitgebouwd worden door gezamenlijk gebruik van het botenhuis en activiteiten.

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
vooral moeten plaatsvinden door het vasthouden van jeugdleden in de leeftijdtijdsgroep van 13 tot
18 jaar, naast de instroom van nieuwe jonge leden van 5 t/m 12.
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Activiteiten
De uitgebreide lijst met huidige en mogelijk toekomstige activiteiten die in 2013 is opgesteld,
wordt ook voor 2014 weer besproken en verder uitgewerkt samen met de TC’s, werkgroepen en
andere actieve leden.
Uiteraard zijn er vaste activiteiten die in 2014 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 en minikamp.
Financiën
Uitgangspunt is een sluitende begroting voor 2014. 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 verwachting 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 2014-2022 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 2014 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 was in 2013 druk bezig met een gebiedsperspectief (een inventarisatie
naar ruimtelijke en financiële mogelijkheden) van de Duitslandstraat en omgeving. Op dit moment
lijkt er even rust te zijn maar uiteraard houden we deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Sponsoren
De huidige sponsoren waren vooral verbonden met IJsselgatta door het sponsoren van materiaal,
menskracht en financiële bijdragen. Natuurlijk proberen we deze sponsoren te behouden ondanks
dat de keuze is gemaakt om te stoppen met IJsselgatta.
Verder zijn de overeenkomsten met de sponsoren voor de roeiteams voor 3 jaar afgesloten, dus
deze organisaties zijn nog 2 jaar partner van de RBIJ.
De RBIJ zal verder in 2014 het project Bouwstenen voor de Toekomst verder onder de aandacht
brengen. Er zullen één of meerdere activiteiten georganiseerd worden waarbij stenen verkocht
gaan worden om verder te werken aan de financiële kracht van de RBIJ in het geval er een nieuw
botenhuis zal komen.
Het bestuur en de TC’s kijken altijd naar andere mogelijkheden voor sponsoring, maar dat is in
deze economisch spannende tijden lastig.
Het bestuur hoopt op steun van haar leden om dit jaar 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 2014 goed te
keuren.
Veel sportiviteit gewenst in het nieuwe seizoen!

Met een sportieve groet van het bestuur,
Christa Grootveld - van de Ven
Voorzitter RBIJ
Maart 2014
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TC Zwemmend Redden
De TC
De TC start met een achterstand doordat er op dit moment slechts 2 leden actief zijn in de TC. Wat
we merken is daaromheen een enthousiaste kleine groep die er voor zorgt dat zwemmend redden
gewoon doordraait. Doordraaien lijkt nu het maximaal haalbare. Echter moeten we verder met
onze instructeurs en met onze leden. Ondanks deze dip in de bezetting moeten we vooral niet het
oog op de toekomst verliezen. Dit bespreken we ook in nauw overleg met bestuur.
Instructeurs
Een start is gemaakt met de opzet van de opleidingen voor onze instructeurs. Voor de zomer willen
we een brede opleiding opzetten en aansluitend het maatwerk per instructeur aanbieden. De brede
instructeursopleiding is gericht op afstemming en het bereiken van een basis kwaliteit. Vervolgens
kunnen we verder met de bondsopleidingen, indien die behoefte er is. Uit de inventarisatie is
inmiddels gebleken dat een deel van de instructeurs die behoefte heeft.
Zwemmend Redden
De banen zijn momenteel goed gevuld. Geen reden tot ledenstop. Hoewel de prioriteit ligt op de
opleiding van de instructeurs en het ledenbehoud op alle fronten, zetten we de deur naar de
toekomst wel op een kier. Er lopen gesprekken met gemeente, zwembad, sportfondsen en IJZ&PC
over de toekomst van het ABC zwemmen in IJsselstein. Voor de zomer komt het zwembad met een
voorstel, waar de verenigingen over meebeslissen. Dit gaat ook over de urenverdeling in het
zwembad.
Snorkelen
Snorkelen moet weer onderdeel worden binnen de TC. Hiervoor gaan we in gesprek met de
betreffende instructeurs. Geen ledenwerving, wel ledenbehoud.
Trimzwemmen
De groep trimzwemmers zal ook dit jaar de gebruikelijke begeleiding krijgen. Er blijft ruimte voor
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.
De TC hoopt wederom een beroep te kunnen doen op de beschikbaarheid van de instructeurs. Niet
alleen om les te geven, maar ook om actief mee te denken. Want alleen samen komen we verder.

De TC Zwemmend Redden
Marleen en Alex
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TC Varend Redden

De TC
De taken zijn momenteel goed verdeeld al wordt de werkdruk wel steeds groter, deels door het
opzetten van nieuwe zaken anderzijds door het toenemen van het aantal bewakingen. Door de
professionalisering zijn we bij evenementen steeds eerder in het proces betrokken wat betekent
dat we ook aanwezig moeten zijn in voorbesprekingen. Ook zal naar verwachting de RvR meer
vorm gaan krijgen wat betekent dat de daar uitkomende afspraken ook de nodige tijd in beslag
zullen gaan nemen.
Bewakingen
Naast de vaste bewakingen (Varsity, zwemwedstrijd Culemborg, Triathlon) die in 2014 weer aan
bod komen, zullen een aantal nieuwe evenementen van vorig jaar ook in 2014 weer georganiseerd
worden. Het streven zal dan ook zijn naar een gelijk aantal bewakingen als in 2013.
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 zal verder opgezet moeten worden, uit het RvR overleg blijkt dat meer brigades in de
regio eenzelfde uitdaging hebben en wellicht kan er op dit vlak samengewerkt worden. Daarnaast
zullen, om de huidige vaardigheden en ook het groepsgevoel van en de samenwerking tussen de
bewakers te vergroten, de ingestelde oefenavonden ook in 2014 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 het varend redden
materiaal.
De vervanging van een overlevingspak (nieuwe uitvoering), een motor (indien de oude ook
verkocht kan worden) en communicatiemiddelen zijn gepland, conform de Investeringsplanning
2014-2015 (2022).
Roeien
Voor het seizoen 2014 zijn de plannen vrijwel ongewijzigd t.o.v. 2013. Er zullen 2 herenteams, 1
damesteam en 1 jeugdteam in de roeicompetitie deel gaan nemen.
De wedstrijdkalender voor 2014 was nog niet geheel bekend.

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
Naast de vaste TC leden hebben we Rob Klooster en Astrid Meijer bereid gevonden om de PR op te
pakken en daar meer werk van te maken.
Ledenwerving
Voor 2014 gaan we verder met actieve ledenwerving bij onze KPIJ activiteiten (5 aanmeldingen
snorkelcursus) en introductie duiken die voor geïnteresseerden georganiseerd worden. Maar met
hulp van Rob en Astrid hopen we nieuwe initiatieven te ontplooien.
Instructeurs en opleidingen
Onze huidige drie actieve instructeurs zijn betrokken bij de opleidingen en we zien voorlopig nog
geen nieuwe instructeurs komen omdat de opleiding daartoe lang, zwaar en duur is geworden.
In 2014 hopen we de 2* opleiding af te maken en daarnaast ook die voor 3*. Helaas geen 1*
omdat er geen nieuwe leden zijn gekomen. Het vroege voorjaar moet een vroege start mogelijk
maken.
Reddingsbrigade duiker
We gaan ons beraden hoe we hier een leuke, terugkerende bezigheid van kunnen maken die de
mensen blijft motiveren te komen.
Activiteiten
Voor komend jaar hebben we de volgende zaken op de planning staan:
Maand

Activiteit

Januari

Nieuwjaarsduik Everstein (i.s.m. Oranjevereniging Hagestein).
Bouwen en testen van plateau t.b.v. wakklimmen training
Introduik voor geïnteresseerden
Theorie: 2* en 3* stof.
Veel PR voor de KPIJ snorkelcursus
KPIJ snorkelcursus
KPIJ snorkelcursus & introductieduik.
Nachtduiken
Zeeland Stroomduiken
Clubduiken Everstein
Introductieduik Everstein tbv ledenwerving
Clubduiken Everstein
Actieve werving nieuwe leden
Introductieduiken

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
September

Oktober
November
December

Bewaking: Sinterklaas intochten, Kaarsjesavond.

RBIJ AV 2014 (12) Jaarplan Bestuur en TCs 2014

Pagina 7 van 9

Begroting
Omdat de contributie-inkomsten teruglopen zullen de kosten ook omlaag moeten. Sommige kosten
zijn niet te verlagen (zwembad, botenhuis) maar enkele anderen (duikplas) wel, zij het beperkt. De
extra inkomsten zullen dus omhoog moeten maar dat zal niet eenvoudig zijn. Wellicht dat het
wakklimmen-plateau een aanzet kan geven.

Al met al een zeer sportief en duikvol 2014 gewenst.
De TC Onderwatersport
Donald van Velsen (opleidingen en activiteiten), Gert Koppers (activiteiten) en Niels Bruinsma
(secretaris).

__________
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Werkgroep IJsselgatta
Werkgroep IJsselgatta heeft, samen met het bestuur, de toekomst van het evenement IJsselgatta
besproken. Het evenement is de afgelopen jaren met veel succes en enorme inzet van de
werkgroep en alle vrijwilligers georganiseerd om enerzijds geld in te zamelen voor de RBIJ en
anderzijds bij te dragen aan de naamsbekendheid, goodwill en promotie van de RBIJ binnen de
gemeente IJsselstein.
De werkgroep en het bestuur hebben de volgende conclusies moeten trekken:
- De doelstelling om de werkgroep uit te breiden is niet behaald en daarmee is de capaciteit
binnen de werkgroep onvoldoende geworden
- Het evenement heeft weliswaar een spin-off maar de opbrengst ten goede van de vereniging
weegt te weinig op tegen de energie en tijd die erin gestopt wordt
- Er zijn binnen de vereniging activiteiten die op dit moment meer aandacht vragen en die
belangrijker zijn dan IJsselgatta. Werkgroepleden zijn daarbij al actief of kunnen actief
worden.
Hierbij komt nog de visie van het bestuur dat we binnen de RBIJ in 2014 terug moeten gaan naar
de basis waar de RBIJ 40 jaar geleden voor is opgericht. Op basis van deze conclusies heeft
werkgroep IJsselgatta samen met het bestuur helaas het besluit moeten nemen om IJsselgatta in
2014 niet te organiseren.

__________
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