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Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers,
Voor je ligt de tweede editie van de nieuwsbrief van het bestuur van de Reddingsbrigade
IJsselstein. Met deze nieuwsbrief wil het bestuur je graag op de hoogte brengen van alle
ontwikkelingen, activiteiten en andere belangrijke zaken binnen de RBIJ, het bestuur en de
onderdelen Zwemmend Redden, Varend Redden, Onderwatersport en IJsselgatta.
Deze nieuwsbrief vervangt niet de Lifeguard, die zal ook weer uitkomen.
Heb je suggesties voor onderwerpen, ook voor de Lifeguard, dan horen we het uiteraard
graag! Voor nu: veel leesplezier!
De RBIJ is met veel verschillende activiteiten bezig en voor een aantal van deze leuke
activiteiten zoeken we nog enthousiastelingen!

Landelijke oefening 8 september 2012
Medewerkers gezocht
Op zaterdag 8 september a.s. organiseert de RBIJ, samen met diverse gemeenten, de
brandweer, Rode Kruis, EHBO en vele andere organisaties, een landelijke reddings-evacuatie
oefening. Deze oefening zal worden gehouden in de omgeving, nabij of op het water en aan
de oefening nemen ook 25 andere reddingsbrigades deel.
Hiervoor zoeken we medewerkers, jong of oud, die met 1 van de 4 “ongevalsituaties“ mee
willen spelen als slachtoffer of gewoon als publiek of toeschouwer. Je hoeft geen lid te zijn
van de RBIJ, iedereen kan meedoen, voor 1 dagdeel of voor de hele dag.
Als je dit leuk lijkt, geef je dan op via e-mail adres: oefening.rbij@gmail.com.
Geef a.u.b. aan of je de hele dag beschikbaar bent of alleen een dagdeel, met hoeveel
personen (volwassenen / kinderen). Je krijgt dan te horen bij welk “ongevalsituatie” je kan
helpen en wat je mee moet nemen.

Roeievenement IJsselgatta 23 september 2012
Opbouwers en roeiers gezocht
De RBIJ organiseert weer haar jaarlijkse roei evenement. Hiervoor staan jaarlijks ruim 30
vrijwilligers paraat. Het evenement vindt plaats op zondag 23 september: voor onze jeugd in
de ochtend en vanaf het middaguur roeien diverse roeiteams voor het Nederlands
Kampioenschap en de 700 van IJsselstein.
Ook dit jaar willen we graag weer een beroep op onze vrijwilligers doen. We starten met
opbouwen op vrijdag 21 september en zaterdag 22 september. Voor het opbouwen hebben
we mensen nodig die helpen tenten opzetten en inrichten, de activiteiten klaarmaken, het
terrein aankleden met tafels, stoelen, vlaggen, et cetera. Ook zoeken we mensen om op
zondag 23 september bij de activiteiten te helpen (springkussen, aquaroll, roeien et cetera).
Maandag 24 september wordt er afgebroken en hopen we op een grote groep mensen die dan
kunnen helpen, overdag of in de avond.
Nadere inventarisatie van jullie beschikbaarheid volgt nog, maar je kunt je interesses nu ook
al kenbaar maken via werkgroep@ijsselgatta.nl
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Subsidie UW Coöperatiefonds Rabobank
Afgelopen maand hebben jullie kunnen stemmen op onze subsidieaanvraag bij het UW
Coöperatiefonds van de Rabobank Utrechtse Waarden. Met deze subsidie willen wij de oefenen opleidingscapaciteiten van het duikteam, zwemmend redden en varend redden verder
verbeteren. We moesten het opnemen tegen o.a. de brandweer van Montfoort, in een poging
om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. De einduitslag is nu bekend en hoewel we niet
de meeste stemmen hebben gehaald, krijgen we wel een bedrag van € 1.770! Op 16
augustus a.s. zullen leden van onderwatersport en het bestuur de cheque in ontvangst
nemen. Met dit geld schaffen we diverse attributen aan waarmee we onze opleidingen verder
kunnen verbeteren. We willen iedereen die heeft gestemd van harte bedanken!

RBIJ bewaakt evenementen
Bewakers gezocht
De RBIJ levert met haar bewakers en boten elk jaar bij zo'n 35 evenementen ondersteuning
door bewakingen. Je kunt dan denken aan de Sinterklaasintochten in IJsselstein en de
omgeving, aan zwem- en roeiwedstrijden in buitenwater maar ook dance-evenementen aan
het water. Vanaf 16 jaar mogen RBIJ-leden al mee om te kijken of ze dit leuk vinden. Ook je
vader en/of moeder mogen mee om te kijken of het iets voor hen of voor hun zoon/dochter
is. Wanneer je het leuk vind, zal de RBIJ je opleiden om zelfstandig te mogen varen en ook de
bewakingen mee te mogen doen.
Lijkt je dit leuk of heb je hier vragen over? Geef je dan op via bewaking@rbij.nl.

Einde zwembadseizoen
Het zwemseizoen zit er weer op. Alle RBIJ leden die examen hebben gezwommen, zijn
geslaagd. Hartelijk gefeliciteerd! De foto's van de diploma uitreiking zijn op korte termijn te
zien op www.rbij.nl.
We zien jullie eind augustus graag weer terug in het zwembad, de baanindeling wordt begin
augustus verstuurd.

Steppen de Alpe d’Huez op
Wist je dat .... 1 van onze leden, op 25 augustus 2012, samen met haar vader en andere
teamgenoten, steppend de Alpe d'Huez gaat beklimmen? Hun doel is om zoveel mogelijk geld
in te zamelen voor de kankerbestrijding Stichting SToPhersentumoren.nl. Ze hebben in het
zwembad om donaties gevraagd en konden totaal 77 euro toevoegen aan het totaalbedrag. U
kunt meer informatie over deze actie vinden op http://www.stepteamijsselstreek.nl.

En tot slot …
We wensen iedereen een hele fijne en veilige vakantie. Mocht je op vakantie nog leuke dingen
zien of doen met betrekking tot zwemmen, varen, snorkelen of duiken en vind je dit leuk om
aan anderen te laten zien, stuur je foto's en een stukje tekst naar info@rbij.nl.
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