ALGEMENE VERGADERING 2018
20 MAART 2018
JAARPLAN BESTUUR EN TC’s 2018
_______________________________________
Bestuur in 2018
Voor het bestuur geldt ook in 2018 dat we de juiste keuzes willen maken voor de vereniging en alle
actieve vrijwilligers willen ondersteunen. We merken dat een aantal vrijwilligers en ook de
bestuursleden niet allemaal meer vol de focus kunnen hebben op de vereniging. Dit betekent dat
niet altijd alles is opgepakt en dat we voor 2018 actief moeten blijven bedenken wat nu echt de
prioriteiten zijn voor het bestuur en voor de vereniging, waar we de focus op moeten leggen, welke
onderdelen we verder moeten uitbouwen en van welke dingen we eventueel afscheid moeten
nemen. Tijdens het breedkaderoverleg in oktober 2017 is al een basis gelegd voor de vereniging
die we willen blijven en/of waar we naartoe willen groeien. Deze basis willen we verder op papier
zetten en daarmee de focus bepalen voor de komende jaren.
Het bestuur kan hiermee ook de TC’s 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 2018!
Bestuursinvulling
Het bestuur bestaat begin 2018 nog uit Christa Grootveld, Erwin Werensteijn, Herman de Bruijn en
Johan de Graaf.
Zoals vorig jaar tijdens de Algemene Vergadering aangegeven, wilde Christa, tijdens de Algemene
Vergadering van 2018, afscheid nemen als voorzitter. We hebben heel veel mensen binnen onze
vereniging gesproken en gepolst maar helaas niemand gevonden die het stokje wil of kan
overnemen.
Het bestuur is nu genoodzaakt om buiten de vereniging te gaan kijken naar een externe voorzitter.
Christa zal tot die tijd aanblijven maar uiterlijk tot eind 2018.
Waar de RBIJ heel erg mee geholpen zou zijn en ook naar gaat zoeken, is een projectleider die
graag projecten en activiteiten mee opzet, timings en afspraken in de gaten houd en voor wie het
een sport is om zaken af te ronden. Voor 2018 willen we namelijk graag een aantal projecten
opzetten waar het bestuur maar ook andere actieve vrijwilligers wel veel ideeën over hebben maar
waarbij het al enige jaren niet lukt om dit op te zetten of door te pakken.
Dus vind je het leuk om opleidingen mee op te zetten die niet alleen over zwemmend of varend
redden gaan, maar die bijvoorbeeld gericht zijn op het vergroten van competenties om (junior)
Lifeguard te kunnen worden? Of wil je meewerken aan RBIJ-brede activiteiten? Meld je dan aan bij
het bestuur en voel je welkom om input te leveren.
TC’s, werkgroepen en andere actieve leden
Ook de TC’s zijn op zoek naar nieuwe leden, niet alleen om in 2018 de huidige activiteiten voort te
zetten, maar ook om nieuwe activiteiten op te kunnen zetten. Bijvoorbeeld voor meer ledenwerving
en het behoud van onze huidige leden.
Zo is TC Zwemmend Redden druk bezig met het verder opzetten van andere activiteiten dan
gebruikelijk om onze jeugdleden op meerdere vlakken op te leiden. We gaan vaker naar buiten met
verschillende groepen leden, organiseren duikavonden voor de snorkelaars en zullen weer één of
twee stranddagen organiseren.
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Ook is sinds half 2017 een groep van 5 aspirant-instructeurs gestart die onder begeleiding van 3
RBIJ praktijkbegeleiders het gehele opleidingstraject gaan doorlopen voor instructeur 2 en 3.
TC Varend Redden is actief bezig om het aantal bewakers te vergroten en huidige bewakers door te
laten groeien. Verder willen zij de opleiding weer meer inhoud gaan geven, oefenavonden en
cursussen marifonie en vaarbewijs te organiseren. Ook zijn we bezig met het opzetten van de
wensen voor een nieuwe boot.
TC Onderwatersport is bezig met ledenwerving, het werven van deelnemers voor de duikopleiding
en het actief opzetten van de snorkelcursus via de KPIJ.
Naast deze TC’s worden er binnen de RBIJ ook (nieuwe) EHBO-opleidingen en herhalingslessen
gegeven.
In de diverse jaarplannen is verder te lezen welke activiteiten de TC’s voor ogen hebben in 2018.
Het bestuur is trots en erg dankbaar voor de huidige groep actieve vrijwilligers, leden en ouders en
hoopt in 2018 weer meer actieve leden te kunnen motiveren om een handje te helpen, mee na te
denken en praten.
Beleid
Toekomstige ontwikkelingen reddingsbrigade
Zoals al aangegeven in het jaarverslag is er tijdens het breedkaderoverleg in oktober 2017 een
basis gelegd voor de vereniging die we willen blijven en/of waar we naartoe willen groeien. Deze
basis willen we verder op papier zetten en daarmee de focus bepalen voor de komende jaren. De
eerste contouren voor een nieuw beleidsplan worden op korte termijn gepresenteerd.
Algemene verordening gegevensbescherming
Op 25 mei zal de nieuwe privacywetgeving (Algemene verordening gegevensbescherming - AVG)
ingaan wat betekent dat er vanaf die datum één privacywetgeving geldt voor de hele Europese
Unie. Elke organisatie zal zich moeten houden aan deze AVG. Voor de RBIJ betekent dit dat je
gegevens van leden niet zomaar mag opslaan, gebruiken of delen met anderen. Nu waren we hier
natuurlijk sowieso al voorzichtig mee maar deze nieuwe wetgeving heeft heel veel voorwaarden en
de boetes zijn hoog als organisaties betrapt worden op het verkeerd omgaan met
persoonsgegevens. Het bestuur laat zich goed informeren en voert alle noodzakelijke wijzigingen
door die deze AVG met zich meebrengt voor de hele vereniging.
Goed sportbestuur
(Verklaring omtrent Gedrag, protocollen Seksuele Intimidatie en Pesten en Klachtenregeling)
Ook in 2018 zal het bestuur doorgaan met de VOG’s opvragen van nieuwe instructeurs, zoals
gestart is eind 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 vorige Algemene Vergadering aan de leden werden gepresenteerd, verder
integreren in het beleid van de vereniging. Alle leden moeten weten hoe om te gaan met
aanwijzingen of meldingen rondom seksuele intimidatie of pesten en klachten.
Communicatie
Ook in 2017 hoorden we vanuit verschillende kanten dat de nieuwsbrief vanuit het bestuur en de
TC’s goed bevallen is, in combinatie met actuele Facebook-berichten. Dit zetten we uiteraard door
in 2018. Door regelmatig content op Facebook te plaatsen, gedurende het seizoen maar zeker ook
tijdens de diverse kampen, houden we veel leden (en ouders/verzorgers) op de hoogte van
activiteiten en actualiteiten.
Verder zijn we gestart om filmpjes en foto’s te maken voor een nieuwe RBIJ-folder en
promotiefilmpjes van alle evenementen en activiteiten binnen de RBIJ.
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Ook zullen we ook in 2018 weer regelmatig activiteiten laten plaatsen in de Zenderstreek en het
informatieblad van zwembad De Hooghe Waerd, ter vergroting van onze naamsbekendheid en
goed voor de werving van nieuwe leden.
Externe relaties
Reddingsbrigades Nederland (RedNed)
Binnen RedNed gebeuren veel zaken op verschillende niveaus en op verschillende onderwerpen. De
nieuwe directeur van Redned heeft aangegeven zaken heel anders aan te willen pakken en heeft
hiervoor ook de RBIJ gevraagd mee te denken en richting te bepalen. Vanuit de RBIJ zitten we
daarom op dit moment in 3 werkgroepen. Een werkgroep die meekijkt en -praat over een
evenementenapplicatie die ingezet kan worden door brigades om meer uniform de bewakingen aan
te kunnen bieden en verwerken. Verder zijn we actief in een werkgroep die zich buigt over de
totale structuur van Reddingsbrigade Nederland met z’n rayons, landelijke rayons, landelijke
commissies etc. Wat is nu een goede en platte organisatiestructuur waar elk lid en elke brigade
zich bij thuisvoelt. Ook zijn we betrokken bij een werkgroep binnen Rayon Centrum die zich bezig
houd met de zwemmend redden opleidingen, het aantal leermeesters, praktijkbegeleiders en
workshops organiseren. Als we dan mopperen op de koers van RedNed is het ook goed om je
steentje bij te dragen, daar waar we vinden dat het niet zo lekker loopt.
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 en omliggende brigades versterken.
Het plan om het ‘oude’ Rayon Centrum van RedNed van waaruit examens e.d. werden geregeld, bij
de RVR Utrecht te trekken, krijgt dus verder vorm. Bernard Brosi is projectleider RVR en houdt de
RBIJ over alle ontwikkelingen op de hoogte.
Vanuit de RBIJ zijn momenteel 2 personen actief binnen de werkgroep RVR, Richard Grootveld en
Arjan Boere vanuit zijn rol als Officier van Dienst Reddingsbrigade.
Gemeente IJsselstein
Uiteraard blijft het bestuur de koers van de gemeente op financieel en beleidsmatig gebied volgen.
Er is veel onrust binnen de gemeente IJsselstein met een college wat gevallen is en door interim
bestuurders op dit moment wordt geleid. Over een paar weken zijn de gemeenteraadsverkiezingen
en wanneer bekend is welke personen welke collegeplekken gaan invullen, nemen we vanuit de
RBIJ contact met hen op om weer te bouwen aan een relatie tussen de B&W en de RBIJ. Natuurlijk
hebben we tussentijds wel contact gehouden met de voor de RBIJ relevante ambtenaren.
Ook voor 2018 zijn de subsidies van alle (sport)verenigingen omlaag gegaan. Subsidies worden
sinds 2 jaar al niet meer automatisch afgegeven maar er moeten projectgelden worden
aangevraagd. Hier blijven we aandacht aan besteden.
Lokale (hulpverlenende) organisaties
De relatie met het Rode Kruis IJsselstein en ook de EHBO vereniging IJsselstein is positief en de
organisaties weten elkaar te vinden wanneer nodig.
Ledenaantal
Het ledenbestand van de RBIJ bedraagt intussen ruim 200 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 leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar door voor hen
extra activiteiten te organiseren.
Financiën
Uitgangspunt is een sluitende begroting voor 2018. We werken aan voldoende reserves omdat we
verwachten dat in de komende jaren financieel zwaarder worden. Voor ons speelt daarbij de
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ontwikkelingen met betrekking tot subsidies en de plannen met het botenhuis, die nu wel op een
laag pitje staan.
De investeringsplanning voor ons materieel voor de periode 2018-2019 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 2018-2019.
Activiteiten
Het bestuur en de TC’s hebben voor 2017 een aantal activiteiten gepland. Daaronder vallen de
vaste activiteiten zoals mini-, jeugd- en seniorenkamp, de (herhalings)lessen EHBO.
Vanuit de (junior) lifeguard opleiding zullen we met (jeugd)leden vaker buiten gaan zwemmen en
ook weer een stranddag organiseren. Er staan alweer een heleboel ‘standaard’, maar ook een paar
nieuwe bewakingen op de agenda.
Zoals al een paar jaar het geval is, zullen ook dit jaar IJsselgatta als het vletroeien niet
plaatsvinden.
Bouwstenen voor de Toekomst (BvdT)
De RBIJ zal in 2018 het project Bouwstenen voor de Toekomst niet actief onder de aandacht
brengen.
Botenhuis
Het botenhuis gaat ook in 2018 veelvuldig gebruikt worden voor vergaderingen van de RBIJ,
Reddingsbrigades Nederland, NOB, Rode Kruis Nederland IJsselstein, KPIJ en anderen.
In het nieuwe jaar worden aanpassingen uitgevoerd om het botenhuis efficiënter en ook
energiezuiniger te gebruiken.
In het botenhuis is WiFi beschikbaar voor onze eigen leden en voor gasten. Ook gaan we een
externe schoonmaker inhuren om eens in de 2 weken de algemene ruimten van het botenhuis
schoon te maken.
We houden verder de ontwikkelingen met betrekking tot een gebiedsperspectief (een inventarisatie
naar ruimtelijke en financiële mogelijkheden) van de Duitslandstraat en omgeving in de gaten.
Sponsoren
Het bestuur en de TC’s kijken altijd naar mogelijkheden voor structurele en incidentele sponsoring,
maar dit blijft lastig. We zullen ook dit jaar meedoen aan de UW Rabobank Clubkascampagne.
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 ‘voor 2018
goed te keuren.
Veel sportiviteit gewenst in het nieuwe seizoen!

Met een sportieve groet van het bestuur,
Christa Grootveld
Voorzitter RBIJ
Maart 2018
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TC Zwemmend Redden
De TC
In 2018 zal de TC Zwemmen Redden uit de volgende personen:
Alex (baanindeling, zwembad en contact ouders)
Jelinka (C-zwemmen en opleidingen)
Elise (activiteiten en opleidingen)
Justin (activiteiten en materialen)
Aylien (snorkelen en buitenactiviteiten)
Instructeurs
In 2018 gaan we op zoek naar nieuwe instructeurs. Daarnaast zetten we in op de verbetering van
het aanleren van de zwemslagen. Hiervoor worden materialen aangeschaft en verzorgen we
instructeurslessen.
Zwemmend Redden
Alle activiteiten rondom het zwemmen zijn inmiddels gepland. Opvallend is dat we het lifesaver
examen enkele maanden naar voren hebben gehaald en nu op 19 april as. plaatsvindt; dit omdat
het anders samenvalt met schoolexamens. Het examen voor de andere kinderen is op 21 juni as.
De banen zijn goed gevuld. Er is geen extra actie nodig om leden te werven.
Zwem-ABC Diploma C zwemmen
De zaken rondom C-zwemmen lopen goed. Ook hierbij is het niet noodzakelijk extra leden te
werven.
Snorkelen
Om snorkelen zich de komende jaar te laten ontwikkelen is er in gesprek met het bestuur voor
gekozen om Snorkelen te verplaatsen naar de TC onderwatersport.
Snorkelen heeft in tegenstelling tot voorgaande jaren veel meer eigen leden. Het gaat hier dus om
cursisten die niet (meer) deelnemen aan zwemmend redden. Er rust momenteel op de instructeurs
van snorkelen een hoge druk, hoewel iedereen zich graag inzet zal dit de komende jaren steeds
moeilijker worden i.v.m. werk en studie. Wij zijn al druk bezig met werven van nieuwe instructeurs
echter kunnen wij dit niet alleen zeker omdat wij tot op heden alleen nog maar negatieve reacties
hebben ontvangen.
Verder zijn we van plan 2018 weer tot een fantastisch jaar te maken! Er staan buiten het examen
ook nog andere activiteiten zoals duiken, buitenzwemmen! Wij hopen samen met onze leden, de
TC onderwatersport en TC varend redden weer een mooi seizoen neer te zetten. Waarin onderlinge
samenwerking, gezelligheid en sportiviteit centraal staat.
Trimzwemmen
De oudere trimzwemmers krijgen les van Hans Dirkzwager.
Daarnaast is er een fanatieke groep conditiezwemmers die zichzelf traint, aan de hand van zelf
opgestelde trainingsschema’s.
Activiteiten
2018 zal wederom de bekende reeks activiteiten bevatten. De verschillende kampen van jong tot
oud. Maar ook weer een reeks lessen buiten het zwembad.

De TC Zwemmend Redden
Elise, Jelinka, Aylien, Justin, Alex
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TC Varend Redden
De TC
Met de komst van twee extra TC leden zullen, na een periode van inwerken, de taken opnieuw
verdeeld gaan worden. Het doel is om de hoeveelheid werk beter te verdelen en om nieuwe
initiatieven op te kunnen pakken.
Verder zal naar verwachting de professionalisering van de NRV en de opzet van de RVR (Regionale
Voorziening Reddingsbrigades) (nog) meer vorm gaan krijgen, wat betekent dat de daar
uitkomende afspraken ook de nodige tijd in beslag zullen gaan nemen. Denk hierbij aan
gezamenlijke activiteiten in de vorm van kennismakingen met omliggende reddingsbrigades en
gezamenlijke oefeningen, zoals op 21 april as.
Bewakingen
Naast de vaste bewakingen (Varsity, zwemwedstrijd Culemborg, Triathlon) die in 2018 weer aan
bod komen, zullen een aantal evenementen van vorig jaar ook dit jaar weer georganiseerd worden.
Het streven zal dan ook zijn naar een gelijk aantal bewakingen als in 2017.
Hierbij is het zaak om het aantal bewakers uit te breiden en de aansluiting vanuit zwemmend
redden te verbeteren met de nieuwe (junior) lifeguardopleiding. In het zwembad zitten de
bewakers van de toekomst!
Opleidingen
Het opleidingspakket zal opgezet moeten worden. Uit de RVR overleggen blijkt dat meer brigades
in onze regio dezelfde uitdaging hebben op varend redden en opleidingsgebied en mogelijk kan er
op deze vlakken samengewerkt worden en van elkaar geleerd worden. Daarnaast zullen, om de
huidige vaardigheden en ook het groepsgevoel van en de samenwerking tussen de bewakers te
vergroten, oefenavonden georganiseerd gaan worden.
Materiaal
Naast het periodieke onderhoud en het op orde houden van het materiaal zullen we materiaal gaan
vervangen conform de Investeringsplanning.
Daarnaast willen we één buitenboord motor van de Capelli’s verkopen en vervangen door een
nieuwe.
Tevens zal in een werkgroep van Reddingsbrigade Nederland bekeken gaan worden hoe het
toekomstig gebruik van varend materiaal er uit zal gaan zien. De uitkomst hiervan zal een plan
met aanbeveling zijn om klaar te zijn voor de toekomst!
We wensen iedereen een sportief en veilig vaarjaar toe!
Met een sportieve groet vanuit TC Varend Redden
Sabine, Marijn, Jasper en de 3 Richard’s
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TC Onderwatersport
De TC
De tweekoppige TC zal dit jaar weer een uitgebreid programma aanbieden aan de leden. Zowel in
het zwembad als daar buiten. De focus zal liggen op goed zichtbare activiteiten op Everstein.
Ledenwerving
Dat blijft een zorgenkindje en (in)spannend in een tijd waarin duiken niet “hot” is. Vandaar het
plan om op Everstein vaker en beter zichtbaar te zijn, ook op momenten dat andere mensen er
duiken. Met de beheerder gaan we overleggen hoe we het beter zichtbaar kunnen maken.
Te denken valt aan: het afzinken van extra duikobjecten en het prepareren en meerdere malen
inzetten van een sloopauto voor “auto te water”. Ook zal het onderwater paaltjespad opgefrist
worden en zal dit waar mogelijk getoond worden zowel onder- als bovenwater.
De sloopauto zal waarschijnlijk van eigen zakgeld betaald worden om zo maar niet op de begroting
te drukken, maar kan door de hele RBIJ benut worden.
Daarnaast gaan we een PR subteam opzetten om “slapende” duikers te benaderen: opfriscursus,
“spoel het stof eens van je duikfles”.
Instructeurs en opleidingen
De twee instructeurs zijn weer beschikbaar om een ieder die dat wil verder te helpen met zijn of
haar opleiding. Daarnaast gaan we het RBIJ snorkelteam helpen met raad en daad.

Activiteiten
Voor komend jaar hebben we de volgende zaken op de planning staan:
Maand

Activiteit

Januari

Bwaking nieuwjaarssprong vd polsstokclub Linschoten
Gourmet avond bij de scouting
Duiken met de snorkelkinderen
Veel PR voor de KPIJ snorkelcursus maken
Theorie: 1* en 2* vangt aan als er gegadigden zijn
KPIJ snorkelcursus start 22 maart
Paasduik 1 of 2 april
KPIJ snorkelcursus
Begin activiteiten op Everstein
KPIJ snorkelcursus en introductieduik
Nachtduiken en 1* en 2* opleidingsduiken
Duikweekend
Auto te water op Everstein\?
Clubduiken
Clubduiken
Verspring clinic met hele kader RBIJ. Dit jaar wel?
Actieve werving nieuwe leden en introductieduiken
Bewaking: Sinterklaas intocht IJsselstein

Februari
Maart
April

Mei
Juni
Juli
September

December
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Begroting
Financieel eindigde 2017 in de rode cijfers, maar minder dan 2016. Behalve de verplichte afdracht
aan de NOB, gaat er alleen geld naar het zwembad en € 250 naar de duikplas. Het zwembad is de
“lijm” van het duikteam, zeker in de koude wintermaanden. Door een half uur eerder te beginnen
en met maar 2 banen zijn de kosten verder gedrukt. Met een kleine toename aan leden en wat
extra inkomsten hoopten we het in 2017 droog te houden. Er zijn gewoon 4 extra leden nodig om
quitte te spelen.
Al met al een zeer sportief en duikvol 2018 gewenst.
De TC Onderwatersport
Donald van Velsen (opleidingen en activiteiten) en Gert Koppers (activiteiten).
__________
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