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Beste leden, ouders/verzorgers en begunstigers,
Voor je ligt 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. Heb je suggesties voor onderwerpen voor deze nieuwsbrief, dan horen
we het uiteraard graag! Voor nu: veel leesplezier!

Van de voorzitter ….
Terwijl ik dit schrijf, zit ik in een strandhuisje op Texel en kijk uit over zee. Wat een uitzicht, de zon is
net ondergegaan en alles wat ik hoor is de zee, wind en zeemeeuwen. Ik persoonlijk hoef niet ver weg
van huis om het gevoel van rust en vakantie te kunnen ervaren, heerlijk is het hier.
Ook de RBIJ is even tot rust gekomen, het is schoolvakantie dus de zwemlessen en trainingen op
donderdagavond zijn een paar weken gestopt. Veel van onze leden zijn echter nog druk bezig. Zo zijn er
deze zomer zo’n 14 RBIJ’ers actief als strandwacht op Texel. Een gezellige, uitdagende en leerzame
vakantiebaan waarbij je alles wat je geleerd hebt in het zwembad op het strand in de praktijk kan
brengen. Andere RBIJ´ers zijn druk voor de RBIJ zelf. De Technische Commissie Zwemmend Redden is
alweer bezig met de baanindeling voor het nieuwe zwemseizoen, werkgroep IJsselgatta is druk met de
organisatie van het roei-evenement IJsselgatta op 15 september a.s. en ook is het bestuur druk met het
jubileumfeest op 6 oktober a.s..
Zoals je ziet is de rust in de vakantieperiode dus altijd betrekkelijk. Ik kijk alweer uit naar het nieuwe
zwemseizoen, elkaar weer elke donderdag zien, plannen maken en met elkaar en alle leden leuke
activiteiten organiseren. Voor nu nog een fijne vakantie en tot snel weer in het zwembad, botenhuis,
IJsselgatta of het jubileumfeest!
Hartelijke groeten,
Christa Grootveld – voorzitter RBIJ

RBIJ bestaat op 17 december 2013 - 40 jaar
Zoals we dit hele jaar al tegen al onze leden roepen: gefeliciteerd, we zijn jarig! We bestaan 40 jaar dit
jaar en dat mag gevierd worden! Een viertal -jubileum- activiteiten staat dit jaar nog op de planning, zie
hieronder.
Schrijf de data in je agenda, we zouden het leuk vinden als je erbij bent! Mocht je nog vragen hebben
hierover of mee willen helpen, laat het maar weten via info@rbij.nl

IJsselgatta op zondag 15 september
Het grote en gezellige roeievenement IJsselgatta zal zondag 15 september weer plaatsvinden in
Jachthaven Marnemoende. Iedereen mag meedoen! Het gaat om een rondje roeien van 700 meter in
een reddingsvlet en is erg leuk om te doen! Zin om mee te doen? Vorm een team van 5 personen, geef
je op via www.ijsselgatta.nl en roei mee.

Maar dit evenement kan geen doorgang vinden zonder een sterk en flexibel team van vrijwilligers. We
zijn daarom opzoek naar enthousiaste mensen die ons willen helpen. Je kunt hierbij denken aan o.a.
helpen met spullen inpakken, vervoeren, uitpakken, opbouwen, activiteitenbegeleiding, afbreken.. of
een van de vele andere taken. Elk jaar streven wij ernaar om de inzet zo leuk mogelijk te maken. Ook
dit jaar hebben we weer aanpassingen in zowel het programma als het opbouwschema doorgevoerd om
het meehelpen bij IJsselgatta zo leuk en afwisselend mogelijk te maken. En wederom geldt vele handen
maken licht werk! Als je je wilt opgeven, kan dat via info@ijsselgatta.nl of in het zwembad op de eerste
zwemavond op 5 september a.s..

IJsselgatta jeugdprogramma op zondag 15 september
Speciaal voor alle jeugdleden van de RBIJ tot en met 12 jaar wordt op zondag 15 september in de
ochtend een speciaal jeugdprogramma georganiseerd. Je kunt genieten van een actief en spannende
activiteit samen met je andere zwemvriendjes uit je baan. Na afloop is er een gezamenlijke lunch
waarbij je aansluitend kan genieten van alle andere activiteiten op IJsselgatta. Deelname is gratis en
aanmelden kan via info@ijsselgatta.nl of in het zwembad bij je instructeur op de eerste zwemavond op
5 september a.s..

Sponsorzwemmen op donderdag 19 september
De toekomst van het clubhuis van de RBIJ is onzeker, de gemeente IJsselstein heeft andere plannen
met de locatie waar het botenhuis nu staat. We moeten waarschijnlijk zoeken en verhuizen naar een
ander clubhuis ergens in IJsselstein. Dit jubileumjaar willen we alvast geld inzamelen voor de inrichting
van een nieuw botenhuis, help jij daaraan mee? Door zoveel mogelijk banen te zwemmen, kun jij geld
inzamelen voor het nieuwe botenhuis.
Een activiteit voor jeugd t/m 16 jaar in het zwembad. De bedoeling is om jezelf vooraf te laten
sponsoren voor een bedrag per baantje of voor een vast bedrag. Het sponsorformulier en de spelregels
worden eind augustus per e-mail toegestuurd en zijn ook te vinden ook op www.rbij.nl .

Jubileumfeest op zondag 6 oktober
Een jubileumfeest voor alle (oud)leden, ouders en verzorgers op zondag 6 oktober a.s.. De jeugd t/m 16
jaar zal in de ochtend welkom zijn voor leuke activiteiten om de verjaardag van de RBIJ te vieren. Begin
van de middag worden de ouders/verzorgers ook uitgenodigd om wat te komen drinken op de RBIJ,
voordat ze hun kinderen op komen halen.
Vanaf vier uur ‘s middags zijn alle leden, oud-leden en andere genodigden welkom om bij te kletsen en
herinneringen op te halen aan 40 jaar RBIJ. Natuurlijk zal er gezorgd worden voor eten, drinken en
muziek. Eind augustus ontvangt iedereen een officiële uitnodiging.

Jubileumtoost op dinsdag 17 december
De oprichtingsdatum van de RBIJ is komende 17 december alweer 41 jaar geleden. Met alle leden en
andere genodigden willen we een toost uitbrengen op de RBIJ, haar leden en alle betrokken vrijwilligers.
Er komt een officiële uitnodiging.

Van de bestuurstafel
Op 10 juni had het bestuur weer een bestuursvergadering. Van alle 3 de technische commissies
(onderwatersport, varend redden en zwemmend redden) en van werkgroep IJsselgatta was 1
afgevaardigde aangeschoven aan de bestuurstafel. Goede gesprekken en afspraken zijn er met elkaar
gemaakt, van samenwerking tijdens de laatste zwemavond tot uitwisseling tijdens activiteiten en
bewakingen en aangeboden hulp in geval van drukte. Natuurlijk heeft elke TC haar eigen prioriteiten,
maar de wil om samen te werken voor de RBIJ wordt steeds sterker.
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Het bestuur heeft verder nog de volgende zaken besproken:
- het bestuur houdt samen met Alex van Doorn goed in de gaten wat er wordt besproken en besloten
door de gemeente IJsselstein over de gebiedsontwikkeling rond de Duitslandstraat en het zwembad
- de RBIJ-website gaat actief onder handen genomen worden
- voor het jubileumfeest willen we zoveel mogelijk oud-leden uitnodigen. Ken je oud-leden die bijv.
verhuisd zijn, geef dit dan door aan info@rbij.nl of geef de oud-leden dit mailadres
- de 4 roeiteams (dames-, heren- en twee jeugdteams) hebben zelf sponsoren gevonden voor hun
kleding. Op donderdag 5 juli j.l. was een sponsoravond waarop de overeenkomsten getekend zijn
- elke vrijwilliger moet in de toekomst waarschijnlijk een VOG (verklaring omtrent gedrag) kunnen
laten zien wanneer hij/zij met kinderen wil werken. Wanneer je nog in 2013 deze verklaring
opvraagt, kun je via de RBIJ het bedrag wat je hiervoor moet betalen, terugkrijgen. Begin september
zullen we hier meer informatie over rondsturen.
De RBIJ is bij de volgende bijeenkomsten aanwezig geweest:
- overleg vanuit gemeente IJsselstein met alle gebruikers over de toekomst van het zwembad
- overleg met de gemeente IJsselstein over de huurovereenkomst met Sportfondsen IJsselstein (de
exploitant van het zwembad)
- overleg met Sportfondsen IJsselstein over het huidige en toekomstige gebruik van het zwembad
- overleg bij Reddingsbrigade Nederland met alle reddingsbrigades in het land.
Mocht je hier nog vragen over hebben, laat het gerust weten: info@rbij.nl

Bedankt ……
Nu het zwemseizoen ten einde is en er heel even weinig tot geen bewakingen zijn, is het tijd om een
flink aantal vrijwilligers te bedanken:
- TC Zwemmend Redden: BEDANKT voor een goed georganiseerd zwemseizoen, voor het
beantwoorden van alle vragen van instructeurs, ouders, geïnteresseerden en anderen en voor een
goed geregeld examen met 100% geslaagde kandidaten!
- TC Varend Redden: BEDANKT voor de vele goed georganiseerde bewakingen en andere
evenementen waarbij de RBIJ als hulpverleningsinstantie gevraagd werd. Door jullie inzet veel
tevreden ‘klanten’.
- TC Onderwatersport: BEDANKT voor de toenadering tot de vereniging, de inzet om nieuwe leden
te werven en het enthousiasme wat jullie uitstraalden tijdens de laatste zwemavond.
- alle instructeurs: BEDANKT voor jullie inzet en energie om de leden van de RBIJ beter te leren
zwemmen, snorkelen, varen of duiken, theoretisch en in de praktijk. Zonder jullie kunnen we niet
zoveel leden laten leren en ervaren hoe leuk het is om lid te zijn van een reddingsbrigade.
- alle bewakers: BEDANKT voor jullie inzet tijdens alle bewakingen en het beveiligen van de regio.
Alle andere vrijwilligers, kader en RBIJ-leden; we kunnen helaas niet iedereen hier noemen maar we
zijn erg blij met jullie hulp, inzet en enthousiasme. BEDANKT HIERVOOR!

Bouwstenen voor de toekomst
In de toekomst gaat het clubhuis op de huidige plek verdwijnen
en moeten we verhuizen naar een ander clubhuis ergens in
IJsselstein. Daarom sparen we via de campagne ‘bouwstenen
voor de toekomst’ een bedrag bij elkaar. Met deze actie
verzamelen we bouwstenen om figuurlijk een accommodatie te
bouwen, letterlijk voor het waarborgen van onze toekomst.
Een bouwsteen kost € 50,-. Op het formaat van de bouwsteen
is ruimte voor uw naam of logo. Elke bouwsteen komt in het
huidige botenhuis te staan. Ze worden opgestapeld tot een
grote muur waarop alle deelnemers –leden of anderen- te zien
zijn. Hoe meer bouwstenen u koopt, hoe vaker uw naam of logo
voorkomt in de muur.
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En tot slot ……
Mocht je 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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