ALGEMENE VERGADERING 2015
17 MAART 2015
JAARPLAN BESTUUR EN TC’s 2015
_______________________________________
Bestuur in 2015
Het bestuur heeft in 2014 gewerkt aan het motto ‘terug naar de basis’ … bedenken wat nu echt de
prioriteiten zijn van de vereniging, waar we de focus op moeten leggen, welke onderdelen we
verder moeten uitbouwen en van welke dingen we eventueel afscheid moeten nemen. Dit proces is
nog lang niet klaar en we gaan daar in het nieuwe jaar mee verder.
Het bestuur kan hierin ook de TC’s nog beter ondersteunen, zodat we met elkaar de RBIJ
opbouwen en creëren waar we allemaal blij van worden, waar ieder lid in zijn of haar kracht kan en
mag staan en waarmee we een vereniging vormen die proactief en midden in de samenleving
staat.
Een mooie uitdaging voor 2015!
Bestuursinvulling
Helaas heeft Niels Bruinsma eind 2014 besloten te stoppen met het RBIJ bestuur. Het bestuur
bestaat daarom nu uit Christa Grootveld, Erwin Werensteijn, Herman de Bruijn en Johan de Graaf.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
De TC’s zijn altijd op zoek naar nieuwe leden, om in 2015 niet alleen de huidige activiteiten voort
te zetten, maar ook nieuwe activiteiten op te kunnen zetten. Bijvoorbeeld voor meer ledenwerving
en behoud van onze huidige leden.
Zo is TC Zwemmend Redden druk bezig met het opzetten van het diploma C zwemmen, om begin
2015 kinderen die hun diploma’s A en B hebben ook een opleiding voor het C diploma aan te
kunnen bieden. Goed voor de naamsbekendheid van de RBIJ, het stimuleren van langer blijven
zwemmen in IJsselstein en voor het werven van nieuwe leden.
TC Varend Redden is actief bezig om de varend redden opleiding weer inhoud te geven en
oefenavonden te organiseren. Goed voor de betrokkenheid en het verhogen van de kwaliteit van
huidige en toekomstige bewakers.
TC Onderwatersport is druk bezig met ledenwerving en het actief inzetten van het zelf gemaakte
wakklimplateau. Goed voor de activering van huidige en potentiele nieuwe leden.
In de diverse jaarplannen is te lezen welke activiteiten de TC’s voor ogen hebben in 2015. Het
bestuur is trots en dankbaar voor de huidige groep actieve vrijwilligers, leden en ouders en hoopt
in 2015 weer meer actieve leden te kunnen motiveren om een handje te helpen, mee na te denken
en praten.
Zoals het jaarverslag over 2014 al aangaf, is het voor de RBIJ belangrijk om terug te gaan naar de
basis en wat meer rust en stabiliteit te krijgen in de vereniging, in haar activiteiten en de belasting
van onze vrijwilligers. Het bestuur zal dit in 2015 verder oppakken en met alle TC’s in overleg gaan
om hen te ondersteunen bij de meest belangrijke zaken. Wat zijn de prioriteiten voor 2015, wat
zijn gewenste nevenactiviteiten, welke verwachtingen liggen er en vanuit wie komen deze? Hoe
zorgen we voor meer kwaliteit binnen de RBIJ?
Ook het bestuur zelf gaat nog meer terug naar de basis. Wat is nu echt belangrijk voor de RBIJ en
hoe kunnen we toegevoegde waarde leveren voor onze leden en samenwerkingspartners?
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Beleid
Toekomstige ontwikkelingen reddingsbrigade
Zoals hierboven al aangegeven, zal Reddingsbrigade IJsselstein ook in 2015 doorgaan met het
(her)ontdekken van 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 dit niet meer mogelijk. Het is belangrijk om de huidige taken en prioriteiten van de
RBIJ weer te definiëren. We gaan in 2015 verder met werken aan de belangrijkste taken en
activiteiten om deze kwalitatief goed neer te zetten en verder op te bouwen.
Verklaring omtrent Gedrag (VOG), protocollen Seksuele Intimidatie en Pesten en Klachtenregeling
In 2015 zal het bestuur doorgaan met de VOG, zoals gestart in 2014. We voorzien immers in de
toekomst een verplichting voor vrijwilligers dat zij, bij activiteiten binnen verenigingen waar met
kinderen wordt gewerkt, een VOG moeten kunnen overhandigen.
Gekoppeld hieraan zal het bestuur de Protocollen Seksuele Intimidatie en Pesten en de
Klachtenregeling die in deze Algemene Vergadering aan de leden worden gepresenteerd, verder
integreren in het beleid van de vereniging. We willen alle leden laten weten hoe om te gaan met
aanwijzingen of meldingen rondom seksuele intimidatie of pesten en klachten.
Communicatie
Vanuit verschillende kanten heeft het bestuur vernomen dat de nieuwsbrief vanuit het bestuur, met
tevens nieuws uit de TC’s of over andere activiteiten, erg goed bevallen is afgelopen jaar. Helaas
hebben we naar ons eigen zin nog te weinig nieuwsbrieven verstuurd. Omdat het bestuur het
belang ziet dat we zowel leden als ons kader op de hoogte houden van alle activiteiten van het
bestuur en de RBIJ, zullen we in 2015 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);
Daarnaast zal het bestuur elk half jaar een TC-vertegenwoordiging uitnodigen bij
bestuursvergaderingen, mede om elkaar op de hoogte te brengen/houden.
In 2014 is een programma van eisen opgezet ter vervanging van de huidige RBIJ-website. Dit is
met onze eigen webmasters besproken. De inhoud en content is er, nu nog de vorm, kleuren en
invulling. Daarom heeft het bestuur een vormgever gezocht die alle plannen en ideeën samen kan
vatten in één goed en duidelijk ontwerp. Hier wordt in 2015 mee gesproken, zodat we nog dit jaar
een nieuwe website kunnen presenteren.
Externe relaties
De relatie met diverse externe partijen zal in 2015 verder ingevuld worden.
Reddingsbrigades Nederland (RedNed)
Binnen RedNed gebeuren veel zaken op verschillende niveaus en op verschillende onderwerpen.
Het bestuur heeft twijfels over de voorgestelde koers door RedNed en het is belangrijk om daar
inzicht in te blijven houden en alle ontwikkelingen te blijven volgen. Vanuit de RBIJ is Christa
Grootveld aanspreekpunt naar de bond.
Veiligheidsregio Utrecht en Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)
Belangrijk is om inzicht te blijven behouden en actief te participeren in het RVR Utrecht. Op die
manier kunnen we de relatie met de Veiligheidsregio Utrecht versterken. Er wordt in 2015 onder
andere een proef opgestart om te kijken naar gezamenlijke varend redden opleiding. De RBIJ is
betrokken bij deze werkgroep. Verder is het plan om het ‘oude’ Rayon Centrum van RedNed van
waaruit examens e.d. werden geregeld, bij de RVR Utrecht te trekken. Bernard Brosi is
projectleider RVR en houdt de RBIJ over alle ontwikkelingen op de hoogte.
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Vanuit de RBIJ is momenteel 1 persoon actief binnen de werkgroep RVR, Richard Grootveld. We
zoeken hiervoor nog een extra contactpersoon die het interessant vind om binnen de RVR te
participeren.
Gemeente IJsselstein
Uiteraard blijft het bestuur de koers van de gemeente op financieel gebied volgen. Zoals in het
jaarverslag over 2014 ook vermeld, betekent dit dat subsidies niet meer automatisch afgegeven
zullen worden, maar er projectgelden kunnen worden aangevraagd.
De voormalig 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. Zeker nu de besluitvorming rondom het zwembad tot een
hoogtepunt komt, is het voor het bestuur belangrijk om onze mening, wensen en voorwaarden
kenbaar te maken en uit te dragen zodat we voor de toekomst een zwembad hebben waarin wij
kunnen groeien en de RBIJ verder kunnen opbouwen. Johan de Graaf en Christa Grootveld houden
actief contact met de gemeente.
Lokale (hulpverlenende) organisaties
De relatie met het Rode Kruis IJsselstein en ook de EHBO vereniging IJsselstein zal verder
uitgebouwd worden.
Rondom de ontwikkelingen van het zwembad zijn de contacten met IJZ&PC (IJsselsteinse Zwemen PoloClub) en Sportfondsen IJsselstein (SFIJ) geïntensiveerd en worden de gezamenlijke
belangen verkend.
Ledenaantal
Het ledenbestand van de RBIJ bedraagt intussen ruim 220 leden en omvat voor ongeveer de helft
jeugdleden tot 18 jaar.
Met het aanbieden van het Zwem-ABC diploma C zwemmen, ziet het bestuur en de TC ZR
mogelijkheden om het ledenbestand in de jonge leeftijdsgroep te laten groeien. Daarnaast is er
aandacht voor het vasthouden van jeugdleden in de leeftijdtijdsgroep van 13 tot 18 jaar.
Financiën
Uitgangspunt is een sluitende begroting voor 2015. We werken aan voldoende reserves omdat we
verwachten dat in de komende jaren financieel zwaarder worden. Voor ons speelt daarbij de
vervanging van het zwembad en plannen met het botenhuis.
De investeringsplanning voor ons materieel voor de periode 2015-2016 is gericht op het vervangen
van ouder materieel en daarnaast voldoen aan de eisen die door externen worden gesteld.
Zie verder de begroting en investeringsplanning 2015-2016.
Activiteiten
Het bestuur en de TC’s hebben voor 2015 een aantal activiteiten gepland. Daaronder de vaste
activiteiten zoals het jeugdkamp en het minikamp, de (herhalings)lessen EHBO, maar ook het
wakklimmen voor leden en niet-leden.
Bouwstenen voor de Toekomst (BvdT)
De RBIJ zal in 2015 het project Bouwstenen voor de Toekomst weer 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.
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IJsselgatta
Het bestuur en de werkgroep zien ook voor 2015 geen mogelijkheden om IJsselgatta te
organiseren.
Nederlandse Kampioenschappen Vletroeien
De activiteiten van de ROB voor 2015 zijn nog niet uitgekristalliseerd.
Botenhuis
Het botenhuis gaat ook in 2015 veelvuldig gebruikt worden voor vergaderingen van de RBIJ,
Reddingsbrigades Nederland, activiteiten van de KPIJ en anderen.
In het nieuwe jaar worden/zijn verbouwingen uitgevoerd om het botenhuis efficiënter en ook
energiezuiniger te gebruiken.
De gemeente IJsselstein was in de afgelopen jaren 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.
De overeenkomsten met de sponsoren voor de roeiteams waren voor 2013 en 2014 afgesloten.
Afhankelijk van de plannen van de ROB met het vletroeien, wordt gekeken of deze sponsoring
verlengd kan worden.
Het bestuur en de TC’s kijken altijd naar andere mogelijkheden voor sponsoring, maar dat is lastig.
Vrijwilligers
Het bestuur hoopt op steun van haar vrijwilligers en 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 2015 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 2015

Aldus vastgesteld tijdens de Algemene Vergadering van de Reddingsbrigade IJsselstein
van 17 maart 2015.
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TC Zwemmend Redden
De TC
Het jaar 2015 is gestart met het zoeken naar nieuwe TC leden. Dit is gelukt en inmiddels wordt
gewerkt aan een nieuwe TC met daarin Jelinka, Elise, Nadine, Ruben, Kevin en Alex. Wellicht volgt
nog meer uitbreiding. De samenwerking met Christian rondom examen en administratie blijft. Het
is fijn om weer met een grote groep te kunnen gaan werken!
Daarbij is het zaak om de taken goed te verdelen en de jongere TC leden wegwijs te maken in de
wereld van de RBIJ.
Instructeurs
In 2015 zullen de senior instructeurs verder werken aan het opzetten en uitrollen van een interne
instructeursopleiding. We geven extra aandacht aan jongere instructeurs om deze te begeleiden.
Zwemmend Redden
Naast het praktisch lesgeven komen er weer theorielessen en worden EHBO lessen voor Life Saver
diploma gegeven door Eefje, geholpen door Nicky.
Diploma C zwemmen
In 2015 starten we met het Zwem-ABC diploma C zwemmen. De eerste lichting kinderen zal dan
voor de zomer het diploma in ontvangst mogen nemen. De banen zijn goed gevuld en er kunnen
nog enkele kinderen bij. We doen (nog) geen actieve ledenwerving.
Snorkelen
Met het uitbreiden van de TC kunnen we weer meer aandacht aan het snorkelen geven.
Trimzwemmen
De groep trimzwemmers zal ook dit jaar de gebruikelijke begeleiding krijgen. Er blijft badruimte
voor de instructeurs en zwemmers die aan hun conditie willen werken.
Activiteiten
Vanuit de TC worden weer de nodige activiteiten georganiseerd door de 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
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
(Regionale Voorziening Reddingsbrigades) 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 2015 weer aan
bod komen, zullen een aantal nieuwe evenementen van vorig jaar ook in 2015 weer georganiseerd
worden. Het streven zal dan ook zijn naar een gelijk aantal bewakingen als in 2014.
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
Het opleidingspakket 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 2015 weer
georganiseerd gaan worden. Tevens zal gestart worden met een opleiding marifoon, als ook
vaarbewijs. Het streven is om bij aanvang van het nieuwe zwemseizoen in september te starten
met een pilot welke de oude BOS (de oude benaming van de varend redden opleiding met volgorde
bink-opstapper-schipper) moet gaan vervangen.
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 op orde brengen
van het materiaalhok 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
2015-2016 (2023).
We wensen iedereen een sportief vaarjaar toe!
Met een sportieve groet vanuit TC Varend Redden
3-Richard’s
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TC Onderwatersport
De TC
Helaas op gereduceerde sterkte na het vertrek van Niels, maar omdat Pieter er weer zin in heeft,
kunnen we toch voldoende op touw zetten voor de leden en ledenwerving.
Ledenwerving
De concurrentie voor ons en de mogelijkheden voor duikers is alleen maar sterker geworden met
“Het Duikhuis” in zwembad Merwestein. We zullen dus nog harder aan de KPIJ snorkelcursus
moeten trekken en wat meer aandachttrekkende posters in het zwembad zelf ophangen.
Instructeurs en opleidingen
De eerste duikersbijeenkomst is al weer geweest en de 2* in opleiding hebben beloofd er dit jaar
meer te zullen zijn. Dan is het vanzelf weer gezelliger en komen er meer mensen. Het is een
vicieuze cirkel die we weer hopen te doorbreken.
Reddingsbrigade duiker
Onder leiding van Gert zal weer aan deze opleiding gewerkt worden met bijv. weer een oefendag
op Marnemoende, mits de duikers voldoende zin hebben.
Activiteiten
Voor komend jaar hebben we de volgende zaken op de planning staan:
Maand

Activiteit

Februari

Introduik voor geïnteresseerden
Wakklimmen training en demonstratie
Theorie: 2* en 3* stof.
Veel PR voor de KPIJ snorkelcursus
KPIJ snorkelcursus
KPIJ snorkelcursus & introductieduik
Nachtduiken
Zeeland Stroomduiken
Clubduiken Everstein
Clubduiken Everstein
Actieve werving nieuwe leden en introductieduiken
Bewaking: Sinterklaas intocht IJsselstein

Maart
April
Mei
Juni
Juli
September
December
Begroting

Vorig jaar heeft het inzetten van het wakklimplateau via de connecties van Gert ons goed geld
opgeleverd. Nu kijken of we dit in 2015 bij andere verenigingen kunnen herhalen.
De uitgaven aan de duikplas Everstein zullen dit jaar aanzienlijk lager zijn en gekoppeld worden
aan het aantal duiken i.p.v. het oude All Inclusive tarief.
Al met al een zeer sportief en duikvol 2015 gewenst.
De TC Onderwatersport
Donald van Velsen (opleidingen en activiteiten), Gert Koppers (activiteiten).
__________
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