ALGEMENE VERGADERING 2015
17 MAART 2015
JAARVERSLAG BESTUUR EN TC’s 2014
_______________________________________
Bestuur in 2014
Bestuursinvulling
Het bestuur heeft in 2014 met 5 personen gedraaid en zag er als volgt uit:
- Christa Grootveld - voorzitter
- Niels Bruinsma – secretaris
- Johan de Graaf – penningmeester
- Herman de Bruijn - algemeen bestuurslid
- 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 2014 hebben de TC’s weer erg hard gewerkt en het bestuur is hen erg dankbaar voor de inzet
van hun tijd en energie. Een kleine greep uit de mooie en succesvolle activiteiten die afgelopen jaar
plaatsgevonden hebben en/of de RBIJ zelf georganiseerd heeft: minikamp, jeugdkamp,
wakzwemclinic, open dag van de brandweer Nieuwegein, open dag in het zwembad samen met
IJZ&PC en Sportfondsen IJsselstein, vele bewakingen waarvan de 1e bewaking op Nieuwjaarsdag
en de laatste op 31 december voor het Staatsloterij Oudejaarsfeest op de Hofvijver in Den Haag
enzovoort enzovoort.
In de diverse jaarverslagen is meer te lezen over de activiteiten van de TC’s in 2014.
Dankwoord
In een jaarverslag past een woord van dank voor alle vrijwilligers en actieve leden van
Reddingsbrigade IJsselstein, dus … DANK! Zonder jullie energie, helpende handen, inzet en ideeën
zou de RBIJ er heel anders uitzien.
Beleid
Back to Basic
Tijdens de vorige AV is aangegeven dat het bestuur van de RBIJ terug wilde gaan naar de basis.
Afgelopen jaren zijn namelijk veel activiteiten en projecten ontplooid die vaak een succes bleken,
maar niet altijd voortgezet konden worden door enerzijds vermindering van het aantal actieve
vrijwilligers en anderzijds versnippering van alle interne en externe activiteiten.
Hierdoor was en is het belangrijk om de huidige taken en prioriteiten van de RBIJ weer te
definiëren. We zijn hier nog niet mee klaar en zullen hier in 2015 nog mee verder gaan.

In 2014 zijn echter wel al een aantal keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld om juist die taken en
activiteiten op te pakken en uit te bouwen die de RBIJ maken tot de vereniging die we willen zijn:
actief, betrokken en middenin de samenleving.
Verklaring omtrent Gedrag en toolkit Seksuele Intimidatie
Tijdens de Algemene Vergadering in 2014 heeft het bestuur aangegeven te willen werken aan een
veilige en sociale sportomgeving. Eén van de onderdelen daarvan is het voorkomen en omgaan
met seksuele intimidatie en het invoeren van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Het bestuur
heeft het proces rondom deze VOG uitgewerkt en alle leden die contact hebben met jeugdleden
ondersteunt bij het aanvragen van een VOG. Inmiddels hebben zo’n 50 vrijwilligers de VOG
aangevraagd en gekregen.
Ook is het bestuur druk bezig geweest met de ontwikkeling van een protocol Seksuele Intimidatie
en een protocol Pesten voor de RBIJ. Deze protocollen en een klachtenregeling worden in de AV
2015 gepresenteerd en na goedkeuring daar, verder uitgewerkt en ook aan alle leden bekend
worden gemaakt.
Externe relaties
Reddingsbrigade Nederland (RedNed)
De RBIJ is aanwezig geweest bij een vergadering van Redned over de nieuwe Statuten en
Huishoudelijk Reglement. Vooraf had het bestuur opmerkingen aangedragen, maar zonder dat er
naar de RBIJ en andere reagerende reddingsbrigades is geluisterd en onder luid protest op de
Buitengewoon Algemene Vergadering, zijn zowel de Statuten als het Huishoudelijk Reglement
goedgekeurd. De komende periode houden wij RedNed goed in de gaten. De keuzes die zij maken
en de koers die zij willen varen, baart de RBIJ zorgen.
Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)
De RBIJ is aanwezig geweest bij een vijftal overleggen met de deelnemende reddingsbrigades in de
RVR. Hierin wordt onder andere gesproken over het gezamenlijk opzetten van opleidingen, elkaar
helpen bij bewakingen en wordt namens de regionale reddingsbrigades contact gelegd met de
Veiligheidsregio Utrecht.
IJZ & PC / Sportfondsen IJsselstein
In 2014 hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden met de IJZ&PC waarin zij aangaven een
zeer lastig jaar door te maken, zowel bestuurlijk, qua ledenaantal als activiteiten. Samen met
Sportfondsen IJsselstein (SFIJ), die de exploitatie van het zwembad verzorgt, is gesproken over
het Zwem-ABC diploma C-zwemmen en de uitdagingen binnen IJZ&PC waardoor zij deze activiteit
niet meer kunnen uitvoeren. De IJZ&PC en SFIJ hebben de vraag gesteld of de RBIJ het diploma C
zwemmen op zich wil nemen. Dat wordt steeds meer concreet en er ligt een voorstel in de AV2015
daarvoor.
Samen met SFIJ en IJZ&PC is in het najaar een open dag in het zwembad georganiseerd, waarop
alle kinderen uit IJsselstein gratis konden komen zwemmen en ervaren wat de 2 sportverenigingen
aanbieden. Hierbij was, naast zo’n 40 kinderen en enkele ouders, ook de wethouder Sport
aanwezig die de RBIJ een groot compliment gaf voor onze proactiviteit.
Rode Kruis en EHBO IJsselstein
In 2014 is de relatie met het Rode Kruis en de EHBO vereniging verstevigd, zoals het gezamenlijk
gebruik van het Botenhuis. Verder is er begin van 2014 uitgebreid met elkaar gesproken om 100
jaar Rode Kruis Herentals te gaan vieren en als hulpverlenende organisaties onszelf daar te
presenteren. Helaas moest de RBIJ dit afzeggen, als gevolg van een grote bewaking op die dag.
Gemeente IJsselstein
Afgelopen jaar is de gemeente IJsselstein druk bezig geweest met het in kaart te brengen van de
toekomst van onder andere het zwembad en de omgeving van de Duitslandstraat.
Alex van Doorn heeft meerdere keren namens de RBIJ aan tafel gezeten bij de gemeente en bij
SFIJ om te spreken over onze wensen en voorwaarden voor een nieuw of te renoveren zwembad.
Deze gesprekken gaan in 2015 door en de plannen worden steeds concreter.
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Ledenaantal
Het totale aantal leden is gestegen van 202 naar 217 leden. Om verschillende redenen hebben 14
leden hun lidmaatschap opgezegd en we hebben 29 nieuwe leden kunnen inschrijven.

Onderdeel

1-1-2014

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2014

Begunstigers

10

2

0

1

13

Onderwatersport

19

0

0

0

19

Ereleden

5

0

0

0

5

Roeiteam

3

1

0

1

9

Snorkelen

4

0

0

0

4

Trimzwemmen
Zwemmend redden
Zwemmend redden en onderwatersport

8

0

-2

0

6

123

22

-12

-16

117

1

0

0

0

1

24

2

0

1

27

Zwemmend redden en roeien

0

0

0

13

13

EHBO

3

0

0

0

3

Totaal

202

29

-14

0

217

Zwemmend redden en snorkelen

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
AV2014 nog uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van
bijna 5 duizend euro. De vermogenspositie is daardoor verbeterd naar bijna 60 duizend euro. Zie
verder het financieel jaarverslag.
Activiteiten
In 2014 zijn er door de grote inzet van ons enthousiaste vrijwilligers veel activiteiten opgezet. Te
denken valt aan de (herhalings)lessen EHBO, een succesvol jeugdkamp1, het minikamp2, open dag
brandweer Nieuwegein1, wakklimmen3 en andere activiteiten.
We hebben meegedaan aan de UW Rabobank Clubkascampagne en hebben daardoor, door de
stemmen van leden en anderen, een mooi bedrag van 705 euro gekregen, dat we gaan gebruiken
voor de aanschaf van nieuwe kleding.
Voor de roeiteams was het een lastig seizoen. Door verschillende oorzaken zijn er minder
vletroeiwedstrijden gehouden dan gepland. In de laatste wedstrijd in Leeuwarden zijn de dames en
de heren van RBIJ Nederlands Kampioen geworden3.
Bouwstenen voor de Toekomst (BvdT)
De inkomsten voor BvdT betreffen een gedane toezegging uit 2014. Afgelopen jaar is door andere
prioriteiten geen actieve aandacht aan BvdT gegeven.

1

2

Zie de Bestuur nieuwsbrief 7 van juli 2014
Zie de Bestuur nieuwsbrief 9 van december 2014

3

Zie de Bestuur nieuwsbrief 8 van oktober 2014
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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. De verschillende wedstrijden worden niet alleen op
rustiger binnenwater geroeid, maar ook op de ruigere Noordzee.
In Leeuwarden werden de heren van Shirtplanet Heren 1 wederom kampioen en ook de Fortune
Dames 1 werden op een bijzondere wijze voor de tweede keer kampioen. Bij de jeugd is het Body
Business Jeugd 2 ook tweede in het klassement geworden.
De roeiteams zijn afgelopen jaar gesponsord met een uitrusting van hun sponsoren Shirtplanet,
Fortune, Vivante van Lexmond en Body Business.
Botenhuis
Het botenhuis is in 2014 zo’n 100 keer in gebruik geweest voor vergaderingen van de RBIJ,
Reddingsbrigades Nederland en anderen. Daarnaast is het botenhuis op de donderdagverenigingsavond de plek om elkaar te 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. Ook Hans
Dirkzwager verdient een woord van dank voor zijn rol als botenhuisbeheerder.
In het botenhuis worden steeds kleine verbeteringen aangebracht. We houden daarbij de toekomst
van het botenhuis in de gaten.
Sponsoren
We hebben het afgelopen jaar alleen de sponsors van de roeiers gehad. Belangrijkste reden
daarvoor is het niet doorgaan van IJsselgatta.
De roeiteams van de RBIJ zijn gesponsord door Shirtplanet, Fortune, Vivante van Lexmond en
Body Business. Het bestuur en de roeiers zijn hen hier zeer dankbaar voor.
Vrijwilligers
Het bestuur is erg trots op en dankbaar voor haar actieve vrijwilligers 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 2014!

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het Jaarverslag Bestuur en TCs 2014 goed te keuren.

Met een sportieve groet vanuit 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.

RBIJ Jaarverslag Bestuur en TCs 2014 - AV 2015 vastgesteld

Pagina 4 van 9

TC Zwemmend Redden

De TC
Het jaar 2014 is een bewogen jaar geweest. Als vereniging hebben we de keuze gemaakt om terug
naar de basis te gaan en van daaruit verder te bouwen aan de club. De commissie Zwemmend
Redden bestond in 2014 uit Marleen en Alex. Zwaar onderbemand, maar met veel positieve hulp
van onder andere Christian met de administratie en de examens, Elise en diverse instructeurs met
activiteiten en Ron, Christa en Jelinka met coachen van jeugd instructeurs.
Eind vorig jaar is Marleen haar aandacht meer op het lesgeven gaat richten en is zij gestopt met
haar activiteiten in de TC.
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 houdt stand. Het is fijn om weer met een grote groep te kunnen gaan werken!
Instructeurs
De opleiding van de instructeurs alsmede de begeleiding van nieuwe jeugdinstructeurs is een lastig
punt. In 2014 is energie gestoken in enkele instructeurslessen en er is een groepje instructeurs
actief geweest met het maken van plannen. Helaas is dat nog onvoldoende uit de verf gekomen.
Zwemmend Redden
Het ledental van zwemmend redden is in 2014 iets toegenomen.
De examens zijn heel goed verlopen, bijna alle kandidaten zijn geslaagd. In goed overleg is ervoor
gekozen 1 kandidaat niet te laten slagen.
We hebben in 2014 flinke veranderingen doorgevoerd. Dat wil zeggen dat we de lestijden hebben
aangepast om meer variatie in de les te kunnen brengen. Elke les is 45 minuten en daarbij
beginnen we om 18.30 uur. Hoewel dit vroeg is hebben we veel positieve reacties van ouders
ontvangen.
Zwem-ABC diploma C zwemmen
In 2014 is hard gewerkt aan de opzet om het diploma C zwemmen van het Zwem-ABC binnen de
RBIJ te starten. Dit zorgt voor de mogelijkheid om zelf de kinderen tot een goed zwemniveau te
brengen, alvorens ze verder gaan met Zwemmend Redden. Daarnaast zorgt dit voor een mooie
stroom nieuwe leden. De lessen starten in maart 2015!
Snorkelen
Snorkelen is een stabiel onderdeel binnen de RBIJ. Ook de snorkelaars hebben examen gedaan en
zijn allemaal geslaagd.
Trimzwemmers
De trimzwemmers krijgen les van Hans Dirkzwager. Helaas is deze groep iets kleiner geworden. Er
is echter op een breder vlak behoefte aan conditie-zwemmen. Daar verzorgen we ook regelmatig
lessen voor en dat loopt nu aardig.
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Activiteiten
Afgelopen jaar stond weer bol van activiteiten voor onze jeugdige leden. Filmavonden, jeugdkamp,
minikamp, paaszwemmen, clubkampioenschappen, lichtjeszwemmen en vriendjes en
vriendinnetjes zwemmen.
Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet in het succesvol 2014 bedanken!
De TC Zwemmend Redden
Alex
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TC Varend Redden
De TC
Na de Algemene Vergadering van 2014 bestond de Technische 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 2014 niet veranderd, taakverdeling en verantwoordelijkheden binnen de
TC zijn ook onveranderd en duidelijk gescheiden, echter wordt er is de praktijk veel samengewerkt
en dat wordt als positief ervaren.
Beveiligen en bewaken
In 2014 hebben we weer 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:
- Op 1 januari zijn we het jaar begonnen met het beveiligen van de nieuwjaarsduik welke
georganiseerd werd op klein Scheveningen;
- Tijdens Koningsdag zijn we ingezet in Vreeswijk;
- Op oudejaarsdag hebben we onze medewerking verleent tijdens de tv opnames van het
Staatsloterij Oudejaarsfeest in de Hofvijver.
Afgelopen jaar is het aantal bewakingen/inzetten toegenomen, evenals het aantal actieve
bewakers.
In onderstaande tabel staan wat cijfers:
Bewakingen
Aantal bewakingen

2010

2011

2012

2013

2014

26

22

26

34

34

Oefeningen en andere zaken

4

2

3

1

2

Oefenavonden

-

4

3

3

1

Totale inzetten

30

24

32

38

37

144

150

200

240

260

1.124

1.450

1.950

2.300

2.400

30

32

30

35

35

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

4,8

4,6

6,7

6,9

7,4

37,5

36,1

65,3

65,7

68,6

Opleiding
Ondanks het voornemen de opleiding Varen Redden nieuw leven in te blazen, is dit in 2014 niet
gelukt. 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! Er zijn voorbereidingen getroffen om in 2015
daadwerkelijk meer opleiding aan de varend redders aan te bieden.

RBIJ Jaarverslag Bestuur en TCs 2014 - AV 2015 vastgesteld

Pagina 7 van 9

Onderhoud en investeringen materiaal
Sinds een aantal jaar werken we binnen de TC Varend Redden met een onderhouds- en
investeringsplan. Ook in 2014 zijn we hiermee bezig geweest. De voorgenomen plannen zoals
opgenomen in het jaarplan 2014 zijn grotendeels gerealiseerd.
Er is, zoals in de investeringsplanning opgenomen, een nieuwe overlevingspak met reddingsvest
aangeschaft en in gebruik genomen.
Motoren hebben hun jaarlijks onderhoud gehad en zijn weer in orde. Afgelopen jaar zijn een paar
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.

Met een sportieve groet vanuit TC Varend Redden
De 3 Richard’s
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TC Onderwatersport

De TC
De TC heeft met veel inzet geprobeerd de leden te enthousiasmeren en vaker te lokken naar duiken gezelligheidsactiviteiten. Dit met wisselend succes. Er is relatief weinig gedoken maar de BBQ
bij de scouting in Lopik en het Zeeland weekend waren goed bezocht.
Ledenwerving
In 2014 is het ledenbestand stabiel gebleven.

Onderdeel
Onderwatersport
Zwemmend redden en onderwatersport
Totaal

1-1-2014

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2014

19

0

0

0

1

0

0

0

19
1

20

0

0

0

20

Dit jaar helaas geen nieuwe leden overgehouden aan de KPIJ snorkelcursus.
Helaas heeft Niels besloten het duikteam en het RBIJ bestuur te verlaten wegens tijdgebrek.
Instructeurs en opleidingen
Het was een rustig duikjaartje en er waren ook geen leden die er een extra brevet bijgehaald
hebben. Dus zal 2015 het jaar van de waarheid moeten worden voor de 2 sters in opleiding.
Reddingsbrigade duiker
Dit onderdeel heeft heel weinig aandacht gekregen door gebrek aan animo voor de opleiding.
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 aanbieden
- Losse introductieduiken voor geïnteresseerden
- Duikreizen, waar diverse leden aan hebben deelgenomen
- Bewaken Sinterklaasintocht
- Cursus Vaarbewijs
- Tweemaal een cursus wakklimmen gegeven
Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet tijdens de diverse activiteiten in 2014
bedanken.
De TC Onderwatersport
Donald van Velsen (opleidingen en activiteiten), Gert Koppers (activiteiten) en Niels Bruinsma
(secretaris).
__________
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