ALGEMENE VERGADERING 2018
20 MAART 2018
JAARVERSLAG BESTUUR EN TC’s 2017
_______________________________________
Bestuur in 2017
Bestuursinvulling
Het bestuur kende in 2017 de volgende bezetting:
- Christa Grootveld - voorzitter
- Johan de Graaf – penningmeester en wnd. secretaris
- Herman de Bruijn - algemeen bestuurslid
- Erwin Werensteijn - algemeen bestuurslid.
We hebben een aantal formele bestuursvergaderingen gehad en daarnaast tussentijdse
overleggen. Verder wordt er veel via e-mail en de telefoon gecommuniceerd en zien we elkaar
regelmatig op de donderdagavond in het zwembad en/of botenhuis.
Christa heeft aangegeven tijdens de ALV op 20 maart 2018 af te treden als voorzitter. Helaas is er,
na veelvuldig vragen en vele gesprekken, niemand opgestaan om het stokje over te nemen.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
De technische commissies (TC’s) hebben ook in 2017 weer erg hard gewerkt en het bestuur is hen
erg dankbaar voor de inzet van hun tijd en energie. Een kleine greep uit de goede en succesvolle
activiteiten die afgelopen jaar plaatsgevonden hebben en/of de RBIJ zelf georganiseerd heeft:
minikamp, jeugdkamp en volwassenkamp, zwemmend redden buitenactiviteiten waarbij ook
Varend Redden en het RBIJ-duikteam actief betrokken zijn, de vele, goed ingevulde, bewakingen
enzovoort enzovoort.
In de diverse jaarverslagen is meer te lezen over de activiteiten van de TC’s in 2017.
Zoals we al vaker aangeven zijn de TC’s, maar ook het bestuur, 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.

Dankwoord
In een jaarverslag past een woord van dank voor alle vrijwilligers en actieve leden van
Reddingsbrigade IJsselstein. Deze mensen hebben we zoveel mogelijk bedankt tijdens de
vrijwilligers-winter-BBQ begin 2017 en op alle momenten dat het maar kon, maar alsnog ……
HEEL HARTELIJK DANK! Zonder jullie energie, helpende handen, inzet en ideeën zou de RBIJ
er heel anders uitzien.

Beleid
Back to Basic was een jaar of 3 de leus: goed doen wat belangrijk is voor de RBIJ en verder goed
kijken welke activiteiten we wel of niet extra willen opstarten of wellicht moeten laten vallen. In
2017 zijn er weer flink wat activiteiten nieuw opgezet of herhaald wegens groot succes de
afgelopen jaren en zijn we flink actief geweest. Het bestuur kan alleen maar trots zijn op alles wat
er gebeurd.
Wat we in 2017 heel duidelijk zien, is dat we met elkaar veel goede ideeën en inspiratie hebben om
zaken beter te maken maar dat extra projecten oppakken naast alle huidige taken, teveel is voor
de meeste mensen.
Zo heeft het bestuur in 2017 twee keer een breedkaderoverleg georganiseerd. De 1e bijeenkomst
hebben we met alle kaderleden gesproken over het volgende: wat kunnen / willen wij doen om die
groeiende ledenvereniging te blijven die in al zijn elementen verbonden is met elkaar, waar
iedereen graag zijn kennis en kunde voor wil (blijven) inzetten en waar iedereen elkaar wil helpen
ontwikkelen.
Met als subdoel: ‘kunnen we tot een gezamenlijke agenda komen voor de komende periode waarin
we met elkaar de belangrijkste uitdagingen van de TC's kunnen aanpakken en verder helpen?’
De bevindingen uit dit breedkaderoverleg waren erg positief en we hebben naar elkaar
uitgesproken dat we dit vaker moeten doen. Door deze uitwisseling zien we veel duidelijker dat er
veel overlap is tussen de commissies en binnen de vereniging als het gaat om gezamenlijke
uitdagingen en maken we echt even tijd voor elkaar.
Hierbij hebben we ontdekt dat we elkaar graag willen helpen / ondersteunen en dat iedereen iets
kan toevoegen vanuit zijn / haar kennis, achtergrond en ervaring.
De benoemde prioriteiten die we uit dat 1e breedkaderoverleg hebben benoemd, kijkende naar alle
benoemde uitdagingen, zijn:
- Betrokkenheid en plezier vergroten
- Opleiding RBIJ-breed opzetten
- Nieuwe leden / vrijwilligers
Hieruit komt ook dat het goed is om weer te gaan werken aan een nieuw beleidsplan voor de
komende jaren. Wat willen we zijn als RBIJ en waar willen we naartoe en hoe gaan we dat
bereiken? Dit wordt in 2018 opgepakt.
Vooral de nieuwe leden voor Onderwatersport zijn hard nodig en daar ging het 2e
breedkaderoverleg over. Hier hebben we wederom met een grote groep kaderleden nagedacht over
1 onderwerp: extra leden voor onderwatersport.
Ook hier zijn enkele prioriteiten benoemd zoals het vergroten van de naamsbekendheid van de
RBIJ in zijn algemeen maar ook het duikteam binnen onze club, het opzetten van een
aantrekkelijke facebook-actie en het aangaan van nieuwe relaties in en rondom IJsselstein om
extra mensen te trekken.
Deze 2 breedkaderoverleggen hebben veel energie gegeven, maar dan zie je helaas toch dat het
vervolg lastig zijn weg vind. Omdat alle kaderleden druk zijn privé, met lesgeven in het zwembad
en/of bewaken en/of duiken is er weinig ruimte in agenda’s om extra actiepunten op te pakken.
Dat is een feit waar we komende jaren een weg in moeten vinden. We willen en kunnen al
vereniging nog veel meer stappen nemen om te verbeteren en uit te breiden maar we moeten er óf
tijd voor vinden óf extra handjes die hieraan meehelpen.
In 2017 was verder het zwemmend redden examen weer vroeg gepland waardoor er in juni en juli
genoeg ruimte in de agenda was om met de kinderen naar buiten te gaan. Daar is weer uitgebreid
gebruik van gemaakt; auto te water, zwemmen en snorkelen in Hagestein en varen op en
zwemmen aan de Lek. De kinderen en ook de ouders hebben ons aangegeven erg blij te zijn met
de actieve houding van de RBIJ. We zien ook steeds meer kinderen blijven die bij de RBIJ hun C
halen en zien welke activiteiten er, naast het zwemmen, worden opgezet.
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Verklaring Omtrent Gedrag en toolkit Seksuele Intimidatie
De vereniging vindt een veilige sportomgeving erg belangrijk en blijft wijzen op de
verantwoordelijkheid van onze vrijwilligers, ouders en verzorgers om te signaleren als er
vermoedens zijn van grensoverschrijdend gedrag, pesten of vormen van intimidatie. In
verschillende nieuwsbrieven hebben we ook in 2017 aandacht besteed aan de Protocollen Seksuele
Intimidatie en Pesten en de Klachtenregeling.
In het afgelopen jaar is er veel aandacht binnen de sportwereld geweest voor seksuele intimidatie
en misbruik in de sport. Naar aanleiding van verontrustende berichten heeft NOC*NSF een
onafhankelijke commissie ingesteld om onderzoek te doen en dat heeft geresulteerd in het
‘Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport’ (ISBN 978-905472-403-2). Het rapport en de aanbevelingen worden in 2018 opgepakt.
Voor alle (jeugd)instructeurs en andere (jeugd)begeleiders binnen de RBIJ is er een Verklaring
Omtrent Gedrag aangevraagd en verkregen.
Communicatie / zichtbaarheid
In 2017 hebben we verder gewerkt aan betere communicatie en meer zichtbaarheid van de RBIJ
naar leden, ouders en verzorgers en externen.
Er zijn 5 digitale nieuwsbrieven verstuurd met nieuws vanuit bestuur, de TC’s of over andere
activiteiten. Verder is de website wat aangepast, maar is deze helaas nog niet opnieuw opgezet in
2017. Er is door de Reddingsbrigade Nederland een ‘Website voor lokale brigades’ gemaakt, we
kijken in hoeverre die voor ons interessant is.
Er wordt veel over onze activiteiten op Facebook geplaatst waar steeds meer ouders op
aangehaakt zijn.
In mei en december 2017 hebben we 2 advertenties en een artikel over zwemdiploma C in het
informatieblad van zwembad De Hooghe Waerd kunnen plaatsen. Dit blad werd huis-aan-huis
verspreid in en rondom IJsselstein met een oplage van 240.000 stuks.
Vanuit de algemene wens dat al onze actieve instructeurs en bewakers zichtbaar en herkenbaar
zijn, heeft ieder van hen op basis van de RBIJ-kledingregeling de mogelijkheid gekregen nieuwe
kleding aan te schaffen, zowel voor langs de badrand, als tijdens de bewakingen.
Daarnaast hebben veel leden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de bekende rode hooded
sweaters, polo-shirts en T-shirts aan te schaffen.
De RBIJ is benaderd door leerlingen van het Cals College Nieuwegein, richting Lifestyle en Design,
die een opdracht hebben gedaan voor de RBIJ. Ze hebben een draagbaar reddingsmiddel gemaakt
wat makkelijk te gebruiken is voor omstanders en hebben hier een goede beoordeling voor
gekregen. Zie ook nieuwsbrief 22.
Externe relaties
Reddingsbrigade Nederland (RedNed)
Binnen RedNed gebeuren veel zaken op verschillende niveaus en op verschillende onderwerpen.
Het bestuur heeft tijdens de vorige Algemene Vergadering al aangegeven twijfels te hebben over
de voorgestelde koers door RedNed en ook in 2017 zijn wij de belangrijkste ontwikkelingen blijven
volgen. Inmiddels heeft Redned een nieuwe directeur gekregen die we al enkele keren hebben
mogen spreken. Hij is zich nog aan het oriënteren maar heeft al wel een (andere) koers in
gedachten. Hij wil niet zelf al het beleid bepalen maar vraagt expertise aan lokale reddingsbrigades
en leren van goede voorbeelden.
Verder bestond Redned in 2017 100 jaar en we zijn aanwezig geweest bij een paar evenementen
die daarvoor georganiseerd werden. De seniorendag in het kader van 100 jaar Reddingsbrigade is
mede georganiseerd door de RBIJ.
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De financiering van de Nationale Reddingsvloot heeft inmiddels zijn vorm gekregen. Het landelijke
Veiligheidsberaad heeft half 2017 besloten dat er vanaf 1 januari 2018 een nationaal opschaalbare
reddingsvloot komt die bestaat uit een samenstel van regionale reddingsgroepen. Een
reddingsgroep bestaat uit 4 vaartuigen op trailer, geschikt voor inzet in ondergestroomd gebied en
komen vanuit de 22 veiligheidsregio’s met een overstromingsrisicoprofiel. Vanuit Reddingsbrigade
Nederland is hier veel overleg geweest met diverse ministeries, landelijke en lokale politieke
partijen. Voor de RBIJ betekent dit dat wij één van de 4 vaartuigen in onze reddingsgroep regio
Utrecht zijn en onze Tinn Silver kunnen behouden.
Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR) en OvD-Red
De RBIJ is aanwezig geweest bij een zestal overleggen met de deelnemende reddingsbrigades in de
RVR Utrecht. Binnen de RBIJ hebben wij sinds 2016 een OvD/Red, ofwel een Officier van Dienst
Reddingsbrigades, in de persoon van Arjan Boere. Een OvD-Red geeft leiding aan de eenheden van
Reddingsbrigade Nederland en/of de aan hem toebedeelde eenheden van de overige
hulpverleningsdiensten en partijen op een plaats incident. Vanuit deze rol is Arjan Boere, samen
met een afgevaardigde vanuit TC Varend Redden, altijd bij de RVR-vergaderingen aanwezig. Hier
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.
Naast varend redden overleggen zijn er binnen de RVR in 2017 ook een tweetal overleggen over
zwemmend redden geweest. Hier heeft de RBIJ een prominente plek genomen door te starten met
een analyse over de opleidingen en de werking van Rayon Centrum. Deze analyse is door
verschillende commissies en werkgroepen als basis gebruikt om verbeterpunten in de zwemmend
redden opleiding te definiëren. Vanuit de RBIJ zijn we ook bij een aantal vergaderingen geweest
met de Centrale Examencommissie, commissie opleidingen etc om onze signalen verder te
verduidelijken.
Een andere mooie samenwerking is ontstaan tussen Reddingsbrigade Vianen en IJsselstein. In
2017 zijn we met 5 IJsselsteinse en 2 instructeurs uit Vianen begonnen aan de
instructeursopleiding. Hiervoor komen de instructeurs uit Vianen om de 2 weken in IJsselstein
opleiding volgen en gaan wij regelmatig naar Vianen om daar mee te kijken en van elkaar te leren.
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
Zoals bekend, heeft de RBIJ eind 2015 voldaan aan de eisen van het Zwem-ABC van het Nationaal
Platform Zwembaden | NRZ en daarmee de kwaliteitsstandaard van de zwembranche en
de Licentie Zwem-ABC behaald. Gedurende 2017 zijn er weer een groeiend aantal kinderen
opgeleid voor hun C-diploma.
Rode Kruis en EHBO IJsselstein
Ook in 2017 is de relatie met het Rode Kruis en de EHBO vereniging verstevigd en hebben we
gezamenlijk gebruik gemaakt van het botenhuis. Verder maakt het Rode Kruis graag gebruik van
onze EHBO-instructeur Eefje Zumbrink.
Gemeente IJsselstein
Het bestuur heeft verder in 2017 een drietal keer gesproken met burgemeester, wethouders en
ambtenaren over allerlei zaken aangaande de RBIJ in 2017.
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Ledenaantal
Het totale aantal leden is vrijwel gelijk gebleven: van 200 naar 201 leden. Om verschillende
redenen hebben 27 leden hun lidmaatschap opgezegd en we hebben 28 nieuwe leden kunnen
inschrijven. Daarnaast zijn 13 nieuwe zwemmers voor het zwemdiploma C gekomen en ook 5 weer
vertrokken en 4 zij gaan zwemmend redden.

Onderdeel

1-1-2017

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2017

Begunstigers

14

0

-1

1

14

Onderwatersport

17

0

-1

0

16

5

0

0

0

5

Bewakers zonder andere activiteit

10

0

0

-1

9

Roeiteam zonder andere activiteit

6

0

0

0

6

Snorkelen

4

1

-1

0

4

Trimzwemmen

5

0

0

0

5

113

13

-18

2

110

2

0

0

0

2

14

1

-1

0

14

0

0

0

0

0

Zwem ABC zwemdiploma C

6

13

-5

-4

10

EHBO

4

0

0

2

6

Totaal

200

28

-27

0

201

Ereleden

Zwemmend redden
Zwemmend redden en onderwatersport
Zwemmend redden en snorkelen
Zwemmend redden en roeien

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 positief resultaat. Bij de AV2017 gingen wij
uit van een sluitende begroting, we hebben het jaar afgesloten met een winst van meer dan twee
duizend euro. De vermogenspositie is daardoor verbeterd naar ruim 66 duizend euro.
Zie verder het financieel jaarverslag.
Activiteiten
In 2017 zijn er door de grote inzet van ons enthousiaste vrijwilligers veel activiteiten opgezet, zoals
hierboven ook al gemeld. Te denken valt ook aan de (herhalings)lessen EHBO, een succesvol
jeugdkamp, het seniorenkamp en andere activiteiten.
Eén bewaking willen we hier in het bijzonder benoemen: A Local Swim in september 2017. Ruim 40
vrijwilligers van de RBIJ hielden de veiligheid in de gaten van alle zwemmers in het water en van
de vele bezoekers rondom het water. Ook zwommen 14 van onze leden (waaronder 4 jeugdleden)
mee met deze zwemtocht. Een heel mooi voorbeeld van saamhorigheid en groepsgevoel waar we
trots op mogen zijn.
EHBO
De EHBO-(herhalings)lessen worden door Jacqueline en Eefje gegeven. Door een flinke inhaalslag
met nieuwe kandidaten hebben 57 actieve leden boven de 16 een EHBO-diploma.
Materiaal
We hebben meegedaan aan de UW Rabobank Clubkascampagne en hebben daardoor, door de
stemmen van leden en anderen, een mooi bedrag van 511 euro gekregen, dat we in 2018 gaan
gebruiken voor de aanschaf van nieuw opleidingsmateriaal voor Zwemmend Redden.
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De opleidingen en examens voor Zwemmend Redden zijn gewijzigd. Dat betekent dat we nieuw
opleidingsmateriaal moeten aanschaffen. Met de opbrengst van deze campagne kunnen we dat
doen. Daarmee kunnen de opleidingskosten voor de leden beperkt blijven.
Bouwstenen voor de Toekomst (BvdT)
Er zijn geen stenen verkocht. Er is en wordt op dit moment ook geen bijzondere aandacht aan
besteed. Een reden is dat de toekomst van het botenhuis op korte termijn geen veranderingen laat
zien.
Botenhuis
Het botenhuis is in 2017 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. Sinds eind 2017 hebben we de
beschikking over WiFi voor onze eigen leden en voor gasten, waardoor we verwachten extra
boekingen binnen te kunnen krijgen.
We houden verder ook de toekomst van het botenhuis in de gaten.
Sponsoren
We hebben het afgelopen jaar een sponsoring van € 500 gehad van Mercedes-Benz Financial
Services Nederland B.V.. We hebben meegedaan aan de UW Rabobank Clubkascampagne met een
mooi bedrag van 511 euro. We hebben ook een donatie van 100 euro mogen ontvangen van het
Cals College Nieuwegein waar 2 van onze leden meerdere presentaties hebben gegeven voor
leerlingen van MAVO4. We gaan ze gebruiken voor de aanschaf van nieuw opleidingsmateriaal voor
Zwemmend Redden.
Vrijwilligers
Tijdens de winter-BBQ eind januari 2017 hebben we niet alleen onze actieve leden bedankt voor
hun inzet maar natuurlijk ook hun partners. Zij moeten het ook maar goed vinden dat hun partner
z’n vrije tijd aan de RBIJ besteed. Dus ook aan hen een groot DANK!
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 2017!

Het bestuur vraagt de Algemene Vergadering het Jaarverslag Bestuur en TC’s over 2017
goed te keuren.
Met een sportieve groet vanuit het bestuur,
Christa Grootveld - van de Ven
Voorzitter RBIJ
Maart 2018
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TC Zwemmend Redden
De TC
In 2017 bestond de TC uit:
- Alex (baanindeling, zwembad en contact ouders);
- Jelinka (C-zwemmen en opleidingen);
- Elise (activiteiten en opleidingen);
- Justin (activiteiten en materialen);
- Aylien (snorkelen en buitenactiviteiten).
Justin is medio zomer 2017 toegevoegd aan de TC. Elise volgt momenteel een opleiding en is
daarom iets minder actief.
Instructeurs
In 2017 hebben we voor het eerst examen gedaan volgens de nieuwe exameneisen van
Reddingsbrigade Nederland. We hebben voor onze instructeurs meerdere malen een opleiding
verzorgd om de kennis van deze nieuwe eisen aan te leren.
We hebben gemerkt dat de hoeveelheid instructeurs (met name na de zomer) terugloopt. De
redenen van deze terugloop zijn zeer uiteenlopend, er is geen trend in te herkennen.
Wat wel een trend is, is dat mensen na een afwezigheid van jaren, toch weer les willen geven of op
een andere manier actief lid bij de RBIJ willen zijn.
Het aantal instructeurs is nu aan de krappe kant, maar het lukt allemaal net. De grootste
problemen doen zich logisch voor om 18.30 uur. Dit is wel een aandachtspunt voor de nabije
toekomst.
Justin, Marijn en Aylien volgen een instructeursopleiding (hogere bondsopleiding niveau 2 en 3).
EHBO
Ons uitgangspunt is dat alle kinderen EHBO gaan starten op het moment dat ze voor een lifesaver
diploma gaan zwemmen. In principe zijn deze kinderen dan ongeveer 16 jaar.
Zwemmend Redden / Lifeguard opleiding
Helaas kennen de ontwikkelingen hieromtrent weinig voortgang. Wel is met andere TC’s en het
bestuur overleg geweest over hoe dit verder te ontwikkelen. We zien het belang hiervan, echter is
het een extra belasting. Het is een RBIJ-brede opleiding. Overleg hierover is momenteel gaande.
Zwem-ABC diploma C zwemmen
Ruim 2 jaar geleden zijn we begonnen met diploma C. Inmiddels hebben al 20 kinderen bij ons hun
C-diploma gehaald.
Er zijn nieuwe eisen via de NPZ/NRZ. Jelinka en Enna zijn daarvoor op bijscholing geweest en
vanaf 2018 volgen we deze nieuwe eisen. Naast Jelinka geven ook Erwin en Ron les.
Snorkelen
Afgelopen jaar zien we mooie ontwikkelingen. Een intensievere samenwerking met de duikers,
diverse keren buiten snorkelen en duiken. Hopelijk heeft de samenwerking als gevolg dat er in de
toekomst een betere doorstroom naar duiken mogelijk is.
Er is door snorkelen het afgelopen seizoenen ingezet op het aantrekken van nieuwe instructeurs. Er
zijn enkele nieuwe jonge en enthousiaste instructeurs gevonden, hier zijn we dan ook erg dankbaar
voor. Echter blijft de bezetting aan de krappe kant. Zeker wanneer een van de instructeurs lange
tijd niet aanwezig kan zijn ontstaan er problemen in de bezetting.
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Trimzwemmers
De groep oudere 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
- Seniorenkamp
- Examens
- Laatste zwemavond (voor zomervakantie)
- Filmavonden
- Clubkampioenschappen/Sinterklaas
- Vriendjes- en vriendinnetjeszwemmen
- Lichtjeszwemmen
Wat erg mooi is om te zien is dat er door onze jeugdige instructeur de activiteiten een opfrissing
geven.
Het aantal leden schommelt in een seizoen. Daarbij zien we periodes van enkele opzeggingen en
met name bij de jongste kinderen veel aanmeldingen. Ook bij C zien we een continue aanwas en
stroomt ongeveer de helft van de kinderen door naar junior redder.
We willen alle instructeurs en ouders nadrukkelijk bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.
De TC Zwemmend Redden
Aylien, Justin, Elise, Jelinka, Alex
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TC Varend Redden
De TC
Na de Algemene Vergadering van 2017 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);
- Sabine Straver (bewaking en evenementen).
De TC is in 2017 uitgebreid en we hebben eind van het jaar Marijn en Jasper Bovenhof mogen
verwelkomen.
Beveiligen en bewaken
Ook in 2017 hebben we weer zo’n 30 stuks bewakingen en inzetten gehad; de evenementen
waarbij we een bijdrage hebben kunnen leveren waren weer heel divers. We zijn aanwezig geweest
bij kleine en grote evenementen verspreid over het hele land.
Een aantal opvallende bewakingen zijn:
- Op 1 januari zijn we het jaar begonnen met het beveiligen van de Nieuwjaarsduik op Klein
Scheveningen;
- Ons bewakingseizoen is echt weer van start gegaan met de Varsity 134;
- De Ironman in Maastricht;
- De ALS zwemtocht in de Hollandsche IJssel;
- En we zijn het jaar geëindigd met de nodige Sinterklaas bewakingen;
- Helaas viel de traditionele afsluiting de Kaarsjesavond in Vreeswijk door het zeer slechte
weer in het water.
Afgelopen jaar is het aantal bewakingen/inzetten en actieve bewakers groot gebleven, wel is er
verloop en hebben we diverse nieuwe bewakers mogen verwelkomen.
Nationale Reddingsvloot
Conform de afspraken binnen Reddingsbrigade Nederland over de Nationale Reddingsvloot (NRV) is
een financiële bijdrage betaald van € 665 i.v.m. het beschikbaar stellen van de NRV eenheid met
toebehoren (Tinn Silver).
Opleiding
Zoals tijdens de AV is aangegeven, heeft de TC Varend Redden een grote kluif aan het opzetten
van het opleidingspakket, naast de reguliere taken als onderhoud en (in)plannen van alle
bewakingen.
Er is met de omliggende reddingsbrigades overleg geweest hoe zij het opzetten van de opleiding
vormgeven. Helaas is dit verder niet concreet gemaakt, mogelijk is er optie om hierin verder
samenwerking te zoeken.
De senior lifeguards hebben hun verplichte herhalingslessen gevolgd en er is tevens deelgenomen
aan een landelijke oefening van Reddingsbrigade Nederland.
Onderhoud en investeringen materiaal
Afgelopen jaar is vooral gewerkt aan het periodieke onderhoud en het op orde houden van het
materiaal. Door de vele inzetten van het varend materiaal is dit onderhevig aan slijtage en kost het
steeds meer tijd en geld om alles operationeel te houden.
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Zo is de spiegel van de IJsseltros vervangen, hebben we nieuwe sloten voor de trailers aangeschaft
en geplaatst en accu’s voor de portofoons vervangen. Helaas zijn beide marifoons van de Capelli’s
defect geraakt, er wordt hiervoor nog aan een oplossing gewerkt en we gaan ervan uit dat alles
voor de eerste echte bewakingen weer gereed zal zijn.
We willen alle bewakers heel erg bedanken voor hun inzet afgelopen jaar.
Met een sportieve groet vanuit TC Varend Redden
Sabine, Jasper, Marijn en de 3 Richard’s

RBIJ AV 2018 (05) Jaarverslag Bestuur en TCs 2017

Pagina 10 van 11

TC Onderwatersport
De TC
De tweekoppige TC heeft het afgelopen jaar door werk gerelateerde drukte maar een beperkt
programma kunnen aanbieden aan de leden. Helaas werd dit “gat” niet door de leden zelf ingevuld.
De dalende interesse in het duiken en in het verenigingsleven in het algemeen zet zich helaas nog
door.
Leden
In 2017 is het ledenbestand met een lid gedaald terwijl we juist 2 oud-leden (korte tijd)
terugzagen. Men zegt dat het niet aan ons aanbod en inzet ligt maar de bank en Netflix zijn erg
verleidelijk.

Onderdeel

1-1-2017

Onderwatersport
Zwemmend redden en onderwatersport
Totaal

Inschrijving Uitschrijving

Mutaties

31-12-2017

17

0

-1

0

16

2

0

0

0

2

19

0

0

0

18

Dit jaar helaas geen nieuwe leden overgehouden aan de KPIJ snorkelcursus. Reden te meer om in
2018 de snorkelcursus weer goed gevuld te krijgen en te proberen er leden aan over te houden. De
eerste 2 hebben zich al gemeld voor de cursus.
We ons richten op veel zichtbare activiteiten op Everstein.
Instructeurs en opleidingen
De instructeurs staan weer klaar een ieder die dat wil verder te helpen met de opleidingen. In 2017
heeft één duikster, op het nippertje voor de kerstvakantie, haar 1* gehaald. De 2* duikers
dobberen rustig verderen.
Activiteiten
Het afgelopen jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd:
 Een heerlijk Limburg weekend
 Paasduik
 Polsstokverspringen nieuwjaarssprong bewaakt
 Enkele opleidingsduiken
 Duiken met de snorkelkinderen
 Sinterklaas geholpen bij de aankomst in IJsselstein
 Verder een rustig duikjaar.
Via deze weg willen we iedereen die zich heeft ingezet tijdens de diverse activiteiten in 2017
bedanken.
De TC Onderwatersport
Donald van Velsen (opleidingen en activiteiten) en Gert Koppers (activiteiten).
__________
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