Nieuwsbrief NRB
UITGAVE: SECRETARIAAT NIJMEEGSE REDDINGSBRIGADE, MAART 2016

ALGEMENE JAARVERGADERING 2016

Geachte leden,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering
welke gehouden zal worden op

Het voorlezen van de notulen van de algemene jaarvergadering 2015 met
het jaarverslag bestuur en commissies tijdens de vergadering is nogal
tijdrovend en voor veel leden onduidelijk.

MAANDAG 18 APRIL 2016,
in ons clubhuis Dennenstraat 15 te Nijmegen

U kunt nu rustig een en ander doorlezen en eventueel vragen hierover
tijdens de vergadering stellen. Welke dan door het bestuur en/of
afgevaardigde van de verschillende commissies zullen worden
beantwoord.

AANVANG 20.00 UUR
Gezien het belang van deze vergadering stellen wij uw aanwezigheid op
prijs.

Het bestuur verwacht niet alleen hiermee een vlotter verloop van de
vergadering maar tevens een positieve bijdrage te leveren in de
behandeling van deze verslagen.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

OPENING
NOTULEN 2015
INGEKOMEN STUKKEN
JAARVERSLAG BESTUUR
JAARVERSLAG REKENING EN VERANTWOORDING
PENNINGMEESTER
6. VERSLAG KASCONTROLE COMMISSIE
7. JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE
8. JAARVERSLAG COMMISSIE VAREND REDDEN
9. JAARVERSLAG EVENEMENTEN & COMMUNICATIE COMMISSIE
10. JAARVERSLAG CLUBHUISCOMMISSIE
11. JAARVERSLAG STICHTING DE KAAIMAN-REDDINGSBRIGADE
12. BEGROTING 2016
13. PRESENTATIE WELKOMSTPAKKET

Immers, naast het bestuur zijn de vele commissies samen de basis van
het goed functioneren van onze vereniging.
Namens het bestuur
Esther Willems, secretaris

NOTULEN ALGEMENE JAARVERGADERING

PAUZE

Datum:
Aanvang:
Plaats:

13 april 2015
20.00 uur
Clubhuis NRB

Aanwezig:

Marjolijn Vermaat (voorzitter), Paul Janssen, Han Heuzen,
Erik Vermaat, Joris Schenk, David Campbell, Esther
Willems, Johan Verhoeven, Sjors Lamers, Martijn Rohn,
Remco Koolen, Cees Vermaat, Kees Ham, Henk Kooi,
Marielle Lansu, Nienke Janssen, Tamara Janssen, Maarten
Kempen, Marcel de Bruyn, Martine Tjepkema, Henri Rutten,
Danielle van den Hoff, Tim van Schie, Wim Siebelink, Frans
vd Laarschot, Mark Hartendorf, Joep Verhoeven, Gerry
Janssen, Remko Schenk, Gilles Pol, Nicole Cloosterman,
Pierre Cloosterman, Henk Cloosterman, Han Kuenen,
Clemens Spijkers, Sabine Eijkelhoff, Rob van Bommel, Piet
van Raaij, Theo Heuzen, Elly Vermaat, Jos Wolff, Trudi
Ham, Els Cloosterman.

Afgemeld:

Maarten Rutten, Jordi de Bruyn, Juleke Heuzen, Yolande
Lamers, Esther Koppers-Ham, Danielle van Doorn, Diny
Spijkers, Vera Spijkers, Marloes Spijkers.

14. VERKIEZING BESTUUR
Reglementair treden af: Marjolijn Vermaat (voorzitter), Erik Vermaat
(2e penningmeester).
Marjolijn Vermaat en Erik Vermaat stellen zich herkiesbaar.
Ton Lamers heeft aangegeven af te treden als penningmeester,
Erik Vermaat zal deze functie binnen het bestuur overnemen.
David Campbell heeft aangegeven af te treden als 2e secretaris.
Het bestuur stelt voor Sjors Lamers, te benoemen als 2e penningmeester
en Freek van Run, te benoemen als 2e secretaris van het bestuur.
Eventuele tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
15. BELEIDSPLAN BESTUUR
16. VERKIEZING LID KASCONTROLE COMMISSIE
17. UITREIKINGEN
18. MEDEDELINGEN
19. RONDVRAAG
20. SLUITING

1. Opening
De voorzitter, Marjolijn Vermaat, heet iedereen welkom en in het
bijzonder ereleden Kees Ham, Pierre Cloosterman, Cees Vermaat & Elly
Vermaat. Dit jaar heeft ieder lid via de nieuwsbrief de agenda algemene
jaarvergadering 2015, notulen, jaarverslagen bestuur en commissies,
financieel overzicht 2014 en de begroting 2015, toegestuurd gekregen.
Marjolijn staat stil bij het overlijden van Menno Rohn. Ze geeft aan dat
Martijn zometeen een woordje zal doen en vraagt om een momentje
stilte.
Martijn wil namens zijn familie een aantal mensen bedanken na het
overlijden van zijn vader. In het clubhuis is de koffietafel gehouden,
aangezien tijdens Menno’s voorzitterschap het clubhuis tot stand is

De volgorde aftreden m.b.t. de bestuursverkiezing is als volgt:
2016: voorzitter, tweede penningmeester
2017: secretaris, vice-voorzitter, commissaris
2018: penningmeester, tweede secretaris
Namens het bestuur
Esther Willems, secretaris
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gekomen. De koffietafel werd verzorgd door Gerard en Rona Eijkelhoff.
Paul Janssen heeft namens het bestuur de haag van riemen en een boot
bij het crematorium geregeld. Tevens werd aan Paul gevraagd om tijdens
de crematieplechtigheid te spreken. Martijn & zijn familie zijn heel
dankbaar voor alles wat de NRB en NRB-leden gedaan hebben tijdens
deze dagen.
Marjolijn blikt terug op 2014. Ze noemt de NRB een levendige vereniging.
Voor het bestuur was het strategische plan de leidraad in 2014. De NRB is
continu in beweging, de leden zetten zich in op vele gebieden,
zwemonderwijs, preventie bij recreatie. De vrijwilligersavond heeft 2
projecten opgeleverd waaraan gewerkt is en wordt.
Het behouden van jeugdleden blijft een probleem.
In 2015 zal nog een vrijwilligersavond worden georganiseerd.
Communicatie en promotie zal nog meer aan gewerkt moeten gaan
worden. Later in het jaar zal hier meer informatie over verstrekt gaan
worden.
Volgend jaar zullen de cijfers gerealiseerd versus begroting op een andere
manier gepresenteerd gaan worden.

omtrent dit onderwerp. Om de licentie voor NRZ te behouden is de VOG
wel van belang.
Martine geeft aan dat de VOG alleen maar een screening is voor het
gedrag waarvoor het aangevraagd wordt.
Gilles geeft aan dat het bij David op de agenda staat dus dat de
vergadering verder kan.
Rob wil weten hoe het met de opleiding WHV staat. Wat is er in 2014
gebeurd? Zijn er kandidaten die een PVB hebben afgerond.
David geeft aan dat dit in het jaarverslag staat. De uitvoering ligt met
name bij de CVR.
De PVB’s worden landelijk afgenomen, gepland staat oktober 2014. Er is
1 kandidaat voor de opleiding. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
8. Jaarverslag Commissie Varend Redden
Rob wil weten of het bestuur op de hoogte is van het feit dat de bond
een bijdrage wil gaan vragen voor het gebruik van de vlet. Dit is nl
besproken in de beleidsvoorbereidende vergadering. Dit zou enkele
honderden euro’s kunnen gaan kosten.
Johan geeft aan hiervan niet op de hoogte te zijn. Rob geeft aan hier
rekening mee te houden. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

2. Notulen 2014
De notulen algemene jaarvergadering 2014 worden goedgekeurd door de
vergadering.

9. Jaarverslag Evenementen & Communicatie Commissie
Geen vragen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen stukken binnengekomen.

10. Jaarverslag Clubhuis Commissie
Geen vragen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

4. Jaarverslag bestuur
Geen vragen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

11. Jaarverslag Stichting de Kaaiman – Reddingsbrigade
Geen vragen. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

5. Jaarverslag rekening en verantwoording penningmeester
Ton geeft aan dat op pagina 4 van de nieuwsbrief het exploitatieoverzicht
staat. 2014 is afgesloten met een positief resultaat. Dit wordt met name
veroorzaakt door de vele activiteiten van de CVR. De TC en
clubhuiscommissie hebben ook een positief resultaat.
Rob van Bommel vraagt zich af waardoor het verschil in kosten lesgeven
tussen 2014 en 2013 door wordt veroorzaakt. IN 2014 zijn er meer
bezoekers geweest en de badhuur is lager geweest dan begroot was.
Rob van Bommel vraagt zich af waardoor het verschil tussen leden per 31
december en Sportlink wordt veroorzaakt. Ton geeft aan dat mutaties in
eigen administratie ook meteen in Sportlink worden verwerkt. Rob heeft
aantal per maart bekeken ipv 31 december 2014.
Nienke wil weten wat niet duidelijk weergegeven is in de exploitatie. Elly
licht toe dat op pagina 4 boven in niet is weergegeven wat onderaan wel
is weergegeven.
Het saldo van de steunstichting is voldoende. Actie Esther, kopie maken
en versturen naar Belastingdienst. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.

12. Begroting 2015
De begroting is heel scherp neergezet voor 2015.
Marjolijn licht toe dat er € 3000 is begroot voor een stukje campagne om
de naamsbekendheid te vergroten. Als meer bekend is, dan zal het
bestuur de leden informeren. De begroting wordt goedgekeurd door de
vergadering.
PAUZE
13. Verkiezing bestuur
De vergadering gaat onder applaus akkoord met de herverkiezing van:
Ton Lamers (penningmeester) & David Campbell (tweede secretaris). Han
Heuzen en Paul Janssen treden af. Het bestuur zal met 7 bestuursleden
doorgaan.
Paul wil de jongere garde meer kans geven. Han is aan een nieuwe baan
begonnen en heeft daardoor minder tijd. Beide blijven op de achtergrond
wel actief binnen de vereniging.
Het bestuur heeft besloten om met 7 bestuursleden door te gaan,
aangezien er met projectgroepen gewerkt gaat worden. Indien in 2015
blijkt dat dit toch niet haalbaar is qua werkdruk, dan zal er besloten
worden om toch weer verder te gaan met 9 bestuursleden.
Er wordt meer ruimte gegeven aan werkgroepen, het bestuur staat meer
op afstand. Gekozen is dus voor een ander besturingsmodel.
Rob spreekt zijn angst uit dat het bestuur de handen loslaat en de NRB
laat zwemmen.
Martine vraagt waarom er geen nieuwe bestuursleden toetreden, echt
nieuw bloed in het bestuur en niet de gevestigde orde, zoals het al een
aantal jaar is.
Pierre geeft aan dat met een kleiner bestuur er sneller beslissingen
genomen kunnen worden en daadkrachtiger vergaderd kan worden.
Erik licht toe dat het bestuur nu voor 7 leden kiest en dat we nog niet
weten hoe het in de toekomst zal zijn. Als er dan nieuwe bestuursleden
nodig zijn, dan kan er wel met beleid voor gekozen worden en een goede
vertegenwoordiging geeft van de diverse commissies.
Han geeft aan dat het ook een test is voor het bestuur, gekeken zal
worden of het bestuur op deze manier ook kan werken en daadkrachtig is
Marjolijn en Erik geven aan dat het bestuur op haar manier wordt
ingevuld. Als het bestuur geen kans ziet om aanwezig te zijn bij een
vergadering van de bond, dan is het de keuze van het bestuur.
Henri vindt het jammer om te horen dat Paul en Han hun bestuursfunctie
neerleggen. Marjolijn beaamt dit.
Martine wil weten of het bestuur er ooit over nagedacht heeft om een
zittingstermijn (bijvoorbeeld 2x 3 jaar) in te stellen. Het bestuur heeft
hierover nagedacht, maar wilt dit niet opnemen in de statuten. Elke 3 jaar
kan een bestuurslid zijn functie neerleggen.
Het bestuur zal dit opnemen in de volgende bestuursvergadering.
Marjolijn geeft aan dat het bestuur het aftreden van Han & Paul
besproken heeft. Het bestuur draagt beide heren voor als erelid van de

6. Verslag kascontrolecommissie
Martijn Rohn keurt namens de kascontrole commissie (Kees Ham, Gilles
Pol, & Martijn Rohn) de financiele jaarstukken 2014 van de NRB goed.
Decharge wordt aan de penningmeester verleend.
7. Jaarverslag Technische Commissie
Rob van Bommel wil weten wat de TC in de toekomst wil gaan doen om
het technisch kader op de hoogte te houden van de nieuwste
ontwikkelingen op zwemmend redden gebied.
David geeft aan dat bijscholing gepland staat voor 2015, voortwerkend op
2014 werkwijze. Er wordt gewerkt aan begeleiding van de
instructeurscursus op de ZIA manier. In september hoopt David hier mee
over te kunnen gaan vertellen.
Erik en Marjolijn zijn bij een vergadering van de gemeente Nijmegen
geweest over combinatiefunctionarissen. Gemeente heeft een aantal FTE
beschikbaar om verenigingen hierbij te helpen. Tm 28 april heeft de NRB
de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Een vraagstuk is het
opleiden van kader. Marjolijn licht een aantal voorbeelden van de
gemeente toe.
Gemeente vindt het niveau van de zwemvaardigheid in Nijmegen te laag,
waardoor er een mogelijkheid is voor de NRB.
Clemens wil weten of de ontwikkelingen zoals Rob aangeeft wel op tijd
bijgeschoold zijn bij de instructeurs. David geeft aan dat de TC hier mee
bezig is en dit zeker met de bijscholingen voor april 2016 verwerkt zijn.
Rob wil weten hoe het zit met de Verklaringen Omtrent Gedrag. Dit is
besproken tijdens het bestuur. Iedereen kan nl een verklaring aanvragen,
en als men niet in aanraking is geweest met justitie krijg je deze
verklaring. Het wekt schijnveiligheid. Is een verklaring voldoende voor het
lesgeven aan kinderen?
Martijn raadt de TC aan om gedragsregels op te stellen met
instructiekader
en
deze
gezamenlijk
uit
te
dragen.
Frans geeft aan dat op de website van NRZ tips en documenten staan
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vereniging. De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze
benoeming.
Marjolijn overhandigt aan beide heren een mooie bos bloemen en een
oorkonde voor het erelidmaatschap.
Paul spreekt een dankwoord uit. Paul woont al 45 jaar
ledenvergaderingen mee. Hij heeft zoveel mogen meemaken bij de NRB.
Heel veel lol gehad, maar ook strijd. Han sluit zich hier helemaal bij aan.

David stelt Martijn voor om een mail te maken met de punten, zodat dit
formeel gecommuniceerd kan worden aan het bestuur van Petrus
Donders.
Elly stelt voor om vragen nav de nieuwsbrief voor de AV alvast via de
email aan het bestuur te sturen, zodat de commissie dit al kan
voorbereiden.
19. Sluiting
De voorzitter bedankt alle aanwezige leden voor hun komst en sluit de
vergadering om 22.31 uur.

14. Beleidsplan bestuur
Marjolijn geeft dmv een presentatie aan wat het bestuur in 2014
opgepakt heeft en waarmee ze in 2015 verder zal gaan. Project scholen,
opgepakt door Marjolijn, Patricia en Martine.
David geeft een toelichting over het project wat hij heeft opgepakt en wat
nog verder uitgewerkt wordt.
Frans raadt om in de presentatie de foto’s aan te passen naar de huidige
tijd, aangezien er oudere foto’s gebruikt zijn.

De voorzitter Clubhuiscommissie, Joris Schenk, maakt dit jaar ook weer
10 leden gelukkig met een barkaart na trekking van de gebruikte
ingeleverde kaarten.
De secretaris, Esther Willems

15. Verkiezing lid kascontrole commissie
Martijn Rohn wordt bedankt voor zijn werk binnen de kascontrolecommissie. Gilles Pol & Marielle Lansu blijven lid. Kees Ham wordt
automatisch lid. Als nieuwe reserveleden worden gekozen: Henk Kooi &
Clemens Spijkers.

De voorzitter, Marjolijn Vermaat

Geachte leden,

16. Uitreikingen
Instructeur van het jaar 2014.
Namens de TC vertelt David dat de prijs dit jaar aan 1 persoon wordt
toegekend. De instructeur is veel actief in zwembad West, en veel
aanwezig bij diverse activiteiten.
Deze persoon is genomineerd van buiten de TC, maar de persoon is wel
TC lid. Instructeur van het jaar is Marcel de Bruyn. Marcel krijgt de
wisseltrofee uitgereikt.
Jubilea
Dit jaar is voor het eerst dat jubilea uitgenodigd worden bij de AV en niet
meer bij de kaderavond, aangezien niet alle jubilea ook kaderlid zijn.
De jubilea zijn dit jaar Jos Wolf, Nicole Cloosterman, Juleke Heuzen,
Henny Kling & Dorien Kling, Henk Cloosterman. Allen 25 jaar lid.
De aanwezige jubilea krijgen een oorkonde en envelop uitgereikt door
Marjolijn.

U kunt uw vragen, commentaar of suggesties vooraf de vergadering
mailen naar:
db@nijmeegsereddingsbrigade.nl

17. Mededelingen
De voorzitters van elke commissie mogen mededelingen doen.
Johan: bewakingslijsten zijn rondgestuurd om in te schrijven voor
bewakingsactiviteiten. De lijst is ook beschikbaar op de internetsite.
Geinteresseerden mogen zich aanmelden voor de evenementen, zoals
Emporium, Down the Rabbit Hole, Viking Run.
WSN: de nevengeul wordt eind 2015 opgeleverd. Het botenhuis kan evt
verhuisd worden. Het bestuur van de WSN regelt het en geeft
terugkoppeling aan de diverse verenigingen. De universiteit is de grootste
speler binnen de WSN en heeft de meeste contacten met de gemeente.
Gemeente wil het bastion toewijzen, de universiteit is hier niet toe
geneigd, maar qua kostenplaatje is er weinig verschil met de andere
locaties.
Martijn wil weten of er iemand van de NRB in bestuur van WSN zit. Nee,
dit is niet het geval. De universiteit bepaalt toch. Rob Cuppens
(Sportcentrum Universiteit) heeft advies uitgebracht aan raad van bestuur
van uni en die bepalen.
In 2014 heeft Johan namens de NRB een bidbook overhandigd aan de
gemeente over wat de NRB kan betekenen bij bewaking van de
nevengeul. Dit was goed voor de naamsbekendheid binnen de gemeente.
De gemeente wordt de waterbeheerder van de nevengeul en niet meer
Rijkswaterstaat.
Als de nevengeul open gaat zal er een opening zijn, de NRB mag
daarvoor ideeen aandragen. Dus als men ideeen heeft, graag melden bij
Johan Verhoeven.
18. Rondvraag
Martijn geeft aan dat de organisatie van de EHBO lessen matig is.
Blijkbaar zijn er veel lessen uitgevallen, het niveau van de lessen is op
zich wel goed. Martijn wil graag weten of daar meer signalen van
geweest zijn. Frans geeft aan dat NRB leden niet in problemen komen,
die hebben genoeg mogelijkheden om de lessen te volgen en bij
deelname aan evenementen krijg je een aantekening voor een les. Lessen
die uitgevallen zijn, is puur overmacht, bijv ziekte van kaderlid.
Frans geeft aan dat leden ideeen mogen aandragen voor onderwerp les.
Voor het komende jaar zijn de lessen ingevuld, met gastdocenten etc.
Op de NRB site staat de agenda voor het nieuwe seizoen. Frans neemt dit
mee naar de vergadering van Petrus Donders.
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BESTUUR
VOORWOORD

JAARVERSLAG SECRETARIS

Dit jaar schrijf ik als voorzitter mijn eerste voorwoord voor het jaarverslag.
We kunnen terugkijken op een mooi verenigingsjaar. Het ledental steeg
licht naar 347 leden (31-12-2015).

Ledenbestand
De ledenstand is per 1-10-15 338 leden.
In totaal is het ledenbestand met 10 gestegen tov 1-10-2014.
Op 31 december 2015 was de ledenstand 347.

Vele leden hebben afgezwommen en hun zwemdiploma gehaald voor het
zwem ABC. Dit geldt ook voor het aanbod reddingsopleidingen. Helaas
stoppen veel jeugdleden- door geld, tijdgebrek en verminderde motivatie na het zwemdiploma B. Dit is zonde, aangezien kinderen daarmee
belangrijke reddingsvaardigheden missen en minder vertrouwd raken met
het water. Het binden van leden en werven van nieuwe leden voor de
reddingsopleidingen blijft een belangrijk aandachtspunt voor de
vereniging.

Samenstelling bestuur
Marjolijn Vermaat
Esther Willems
Ton Lamers
Johan Verhoeven
David Campbell
Erik Vermaat
Joris Schenk

Terug naar het positieve nieuws. In 2015 hebben 146 kinderen een
zwemdiploma behaald en alle volwassenen zijn geslaagd voor de
afgenomen examens. Team auto te water heeft cursussen gegeven zodat
je leert en ervaart hoe je moet handelen wanneer je met een auto te
water raakt.

voorzitter
secretaris
penningmeester
vice-voorzitter
2e secretaris
2e penningmeester
commissaris

SLOTWOORD
Ter afsluiting van dit jaaroverzicht wil ik alle actieve leden bedanken voor
hun enthousiaste inzet, want zonder hun medewerking was dit alles niet
mogelijk geweest. Dit jaarverslag is gemaakt door diverse
commissieleden en bestuursleden, die ik langs deze weg hiervoor wil
danken.

Het bewakingseizoen bestond uit 13 evenementen. Hoewel de
bewakingsploeg van de NRB uit bijna 30 leden bestaat is de bezetting
een punt van aandacht. Eén van de doelstellingen van 2016 is de
promotie van de reddingsopleidingen te stimuleren, zodat de continuïteit
van bewakingen ook in de toekomst gegarandeerd blijft.

Nijmegen, maart 2016
Strategisch plan:
Een belangrijke beleidspijler is de uitwerking van het strategisch plan dat
steeds meer vorm begint te krijgen.

Esther Willems,
secretaris

Onze ambities voor 2018
•
Ledengroei van 2,5% per jaar – naar ~ 400
•
Gemiddelde ledenverloop is niet hoger dan 10%
•
Vrijwilligers kader met 15 gestegen
•
25% van ons kader is gediplomeerd
•
Wij blijven de vanzelfsprekende partij voor regionale organisaties
die willen zorg dragen voor veiligheid in en rondom het water
In 2015 heeft de NRB een combinatiefunctionaris aangesteld gekregen
via de gemeente Nijmegen. Deze persoon gaat de vereniging de
komende 2 jaar verder helpen met de uitwerking van het strategisch plan.
De aandachtsgebieden zijn werven van leden, verbeteren van de
naamsbekendheid en kwaliteit van opleidingen. Hiervoor is in september
een projectplan met doelstellingen voor de komende 2 jaar uitgewerkt.
Om onze ambities te realiseren zal het geven van voorlichting,
communicatie en promotie een nog belangrijkere rol gaan spelen in ons
contact naar buiten, maar ook naar onze leden. Hiervoor zijn in het laatste
kwartaal van 2015 de projecten verbeteren website, redactionele stukken,
facebook en welkomstpakket gestart. Medio april 2016 zullen de
resultaten hiervan getoond worden. Hierna zullen gefaseerd alle
subdoelstellingen uit het projectplan uitgewerkt worden met als doel onze
ambities in 2018 te realiseren.
Verder is er in 2015 een start gemaakt met verschillende
communicatieprojecten. We worden genoemd in de Campagne
zwemmen voor het basisschool onderwijs en zijn we in beeld geweest
tijdens de uitzending van TV Gelderland nav de oefening samen met de
brandweer op de IJssel. Andere promotionele activiteiten waren de
banner die bij het clubhuis is opgehangen en heeft de vereniging
meegedaan aan de Specsaver actie.
Uitgereikte onderscheidingen:
Tijdens de rayonvergadering van Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)
op 23 november 2015 kreeg Elly Vermaat de bondspenning uitgereikt
voor haar verdiensten voor het rayon.

Volg je ons ook al op facebook?
Like onze facebookpagina op:
www.facebook.com/nijmeegsereddingsbrigade en
blijf op de hoogte van leuke herinneringen en
nieuwsberichten.

In 2015 heeft het bestuur zes jubilarissen gehuldigd. 25 jaar lid: Jos Wolf,
Nicole Cloosterman, Juleke Heuzen, Henny Kling & Dorien Kling, Henk
Cloosterman. De aanwezige jubilarissen zijn tijdens de ALV gehuldigd
door de voorzitter, Marjolijn Vermaat, en hebben een oorkonde en
presentje ontvangen voor hun inzet.
Rest mij nog allen die een grote of kleine bijdrage hebben geleverd aan
de activiteiten van de Nijmeegse Reddingsbrigade, te bedanken voor hun
inzet.
Marjolijn Vermaat,
voorzitter
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TECHNISCHE COMMISSIE

Mark Hartendorf
Remco Koolen (nov ’15)

Lid: badcoördinator ETB
Lid: badcoördinator Dukenburg

Ook 2015 was een jaar waarin veel op de TC afkwam. We hebben echter
ook een aantal belangrijke resultaten en mijlpalen gehaald. Zo zijn
afgelopen jaar de eerste kandidaten geslaagd voor de nieuwe
waterhulpverleningslijn. In de tijd daaraan voorafgaand is erg hard
gewerkt aan het opleidingsmateriaal. Hoewel er uit de ervaringen blijkt dat
hierin nog verbetering aangebracht kan worden is het resultaat positief!
Ook hebben we weer een aanvullend examenmoment geïntroduceerd.
Ook hierop hebben we positieve feedback gehad. Als laatste hebben we
de halfjaarlijkse instructeursbijeenkomsten voortgezet en de ervaringen
die hieruit naar voren komen zijn positief. We krijgen goede open
feedback van de instructeurs. Dit helpt de TC haar werk beter te doen.
We hopen wel op een nog hogere opkomst bij de volgende edities.

Badcoordinatoren:
Remko Schenk
Wim Siebelink
Remco Koolen
Tamara Janssen
Mark Hartendorf

West
West
Dukenburg
ETB
ETB

De Technische Commissie

Tegelijkertijd zijn er ook zaken die minder snel lopen dan gewenst, of
waaraan we niet de tijd konden besteden die we hadden gewild,
simpelweg omdat het erg druk is. De twee belangrijkste punten zijn de
VOG voor instructeurs en de licentie voor het zwem-ABC.

COMMISSIE VAREND REDDEN
De Commissie Varend Redden (CVR) bestaat uit de volgende
enthousiaste leden:

Om met het laatste punt te starten. Wij hebben vastgesteld dat wij op veel
punten aan de eisen (kunnen) voldoen. Hier en daar is nog wel wat
aanscherping nodig. Zo is het invullen van het leerlingvolgsysteem een
absolute vereiste voor de licentie en de badcoördinatoren zullen er op toe
zien dat dit trouw gebeurt. De opleidingseisen die gesteld worden aan
instructeurs zijn hoog. Dit blijft een uitdaging voor de TC. In 2016 willen
we echter een stap maken met het ondersteunen van het maken van een
competentiedossier tijdens de uren dat instructeurs toch al les geven.
Ook willen we de jaarlijkse bijscholing zoveel mogelijk laten aansluiten op
de instructeursopleiding. Hierdoor willen we de drempel om de
instructeursopleiding te volgen verder verkleinen.

Johan Verhoeven, voorzitter
Johan van Heumen, commissielid
Clemens Spijkers, commissielid
Floor van Schie, commissielid
Elly Vermaat, secretaris
Dit jaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling
van de Commissie Varend Redden.
“Bewakingsevenementen”
Ook in 2015 zijn we aanwezig geweest bij verschillende bewakingsevenementen:

In het jaarverslag van 2013 vertelde ik jullie ook over het voorgenomen
besluit van de Gemeenteraad om zwembad Dukenburg te sluiten. Wij
hebben deze ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. Sinds januari is er
meer duidelijkheid over de situatie. Vanaf september zal Dukenburg niet
langer door Sportfondsen Nijmegen NV geëxploiteerd worden maar door
een burgerstichting die met hulp van vrijwilligers het bad open gaat
houden. Wat dit betekent voor de NRB is op het moment dat ik dit schrijf
nog niet duidelijk. Natuurlijk blijven wij de ontwikkelingen volgen.

“Nieuwjaarsduik Waalkade”
De Nieuwjaarsduik werd net als vorig jaar georganiseerd op de Waalkade
door Water Sport Nijmegen (WSN). Zo’n zestig mensen hebben het
ijskoude water getrotseerd, daarna was er een handdoek en de bekende
Unox erwtensoep.
“Strong Viking Run’’
Op 28 maart was de 1e van een reeks edities, de Mud Run geweest, hier
hoefde er niet bewaakt te worden met boten maar wel bewaking in
waadpakken.
Op 13 en 14 juni was er de Run Watereditie op de Berendonck. Beide
dagen hebben stoere mannen en vrouwen het parcours stormbaan
afgelegd en daarbij hebben wij in en bij het water bewaakt.
Op 5 september was er de Obstacle Run waarbij we ook gezorgd hebben
dat een ieder veilig en wel de finish gehaald heeft.

Naast bovenstaande zijn wij met de reguliere taken van de TC bezig
geweest. Daarin hebben wij ons gericht op de zaken die al lopen, zoals:





het organiseren van de zwemlessen,
het organiseren en afnemen van de zwemexamens,
onderhouden van de EHBO-contacten en
auto te water

2015 was ook een jaar met personele wisselingen. Remco Koolen heeft
zijn taken als badcoördinator van Dukenburg neergelegd. De taken zijn
tijdelijk waargenomen door Wilma van Baardewijk. De TC wil haar
hiervoor ook via deze weg hartelijke bedanken. Inmiddels zijn Vera
Spijkers en Tom Verhoeven gestart als nieuw badcoördinatorteam. Als
zodanig gaan zij ook de TC in 2016 versterken. Ook is Maarten Kempen
gestopt als badcoördinator van Oost. Mark Hartendorf heeft zijn plaats
ingenomen
en
vormt
samen
met
Tamara
Janssen
het
badcoörinatorenteam van het ETB. Verder heeft Danielle van den Hof
haar functie als secretaris van de TC neergelegd. Zij zal worden
opgevolgd door Tim van Schie, die ons ook op technisch inhoudelijk vlak
komt versterken.

“Dropping voedselpakketten”
Dinsdag 5 mei is er een bewaking geweest tussen Herwijnen en
Ophemert. Hier zijn op 10 plekken langs de Waal voedselpakketten
gedropt net als 70 jaar geleden. We zijn aanwezig geweest met 1 boot en
2 bemanningsleden.
“ Emporium”
Het Emporium deed in 2015 ook weer de Berendonck aan. Op 30 mei
werd het 12-uur durend Dancespektakel voor de 11e keer op de
Berendonck georganiseerd door de Matrixx.
“Down the Rabbit Hole”
Een evenement dat voor de 2e keer gehouden werd. 5 dagen (donderdag
16.00 uur tot maandag 12.00 uur) op 25 t/m 29 juni bij de Groene Heuvels
in Ewijk. Dit jaar geen 4 maar 5 dagen, andere locatie maar weer een
gezellig en goed georganiseerd evenement waar we met een flinke groep
leden gezorgd hebben voor de bewaking in en om het water.

In 2009 ben ik gestart als voorzitter van de TC. In 6 jaar tijd heb ik
geprobeerd taken en verantwoordelijkheden duidelijker te maken, ook
heb ik samen met het team gewerkt aan diverse maatregelen om kwaliteit
van de instructie te verbeteren. De grootste uitdaging was om in een
teruglopende hoeveelheid kaderleden de continuïteit van de TC in de
baden en als commissie te borgen. Met de huidige bezetting denk ik
echter dat we een fris jong en gedreven team hebben dat de komende
jaren kan gaan werken aan verdere professionalisering. Voor mij is
daarom de tijd aangebroken om dit team de ruimte te geven om hier
samen aan te werken. Ik zal mij daarom niet herkiesbaar stellen als
bestuurslid en mijn functie als voorzitter van de TC neerleggen. Ik wil
iedereen, instructeurs, kassamedewerkers en het TC-team bedanken
voor hun collegialiteit en inzet de afgelopen jaren.
Samenstelling TC 2015:
David Campbell
Danielle van den Hof
Marcel de Bruijn
Mark Hartendorf
Tamara Janssen
Tim van Schie

“Zwemwedstrijd in Beusichem”
12 juli, evenement op de Lek met 25 snelboten. De NRB was er met 1
boot.
“Waal in vlammen”
Zondag 19 juli werd het publiek na een jaar afwezigheid weer getrakteerd
op vuurwerk. Wij hebben ons op het water verdienstelijk gemaakt.
“Panne Oefening”
Zaterdag 12 september was er een gezamenlijke oefening op de Waal
van Veiligheidsregio Zuid. Ons is gevraagd om te patrouilleren langs de
kade aangezien er gerekend werd op publiek en dan met name gezinnen
met kinderen. We zijn met 2 boten aanwezig geweest, ook de ECC heeft
akte de préséance gegeven met een stand op de Waalkade. Normaal

Voorzitter
Secretaris
Lid: auto te water
Lid: examencommissie
Lid: badcoördinator ETB, WHV
Lid: Landelijke diplomalijnen
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gaan wij te water bij de sluis Weurt maar door het hoge water hebben wij
assistentie gevraagd van de brandweer en zij hebben ons met een
hoogwerker in en uit het water gehaald.

De alarmploeg is sindsdien geactiveerd en geïnstrueerd. De Thinn Silver
staat 7/24 uur gereed voor inzet.
“Oefeningen”
1 februari was er een oefening op de IJssel samen met het
oppervlaktewater reddingsteam van de brandweer. Hierbij zijn opnames
gemaakt door TV Gelderland.
“Oefening RVR”
Zondag 20 september vond er een oefening op het Eiland van Mourik
plaats samen met de Veiligheid Regio Gelderland-Zuid. Naast Nijmegen
deden ook de overige brigades in de VRGZ mee: Tiel en Culemborg. Na
de oefening werd er uitleg gegeven hoe de lijnredding uitgevoerd wordt.
Dit werd tevens ook in de praktijk geoefend. RB Tiel verzorgt deze
lijnredding in de veiligheidsregio.
Namens de CVR,
Elly Vermaat, Secretaris NRB-CVR

EVENEMENTEN EN COMMUNICATIE COMMISSIE

“Botary”
Zondag 13 september vond er bij Moeke Mooren te Appeltern een
wedstrijd plaats tussen roeiboten. Wij zijn aanwezig geweest met 2 boten
voor de bewaking.

De samenstelling van de Evenementen en Communicatie Commissie
bestond in 2015 uit de volgende leden:
Erik Vermaat
Paul Jansen
Johnny Jans
Diny Spijkers
Lonneke van Baardewijk
Sjors Lamers
Katinka Lamers
Kees Ham

“Sinterklaas intocht”
Op zaterdag 14 november de Sint met zijn Pietermannen weer feestelijk
Nijmegen binnen gehaald met 2 boten en bemanning. Ook nu was het
nog hoog water en zijn de boten te water gelaten bij Bunkerschip Neptun
aan de Waal en ook weer eruit gehaald.
“Cursus”
Begin van het jaar heeft de commissie varend redden deelgenomen aan
de cursus marifoon. Zij zijn allen geslaagd hiervoor.
Johan van Heumen, Johan Verhoeven en Clemens Spijkers hebben de
cursus kaderinstructeur C2000 gedaan waardoor zij de C2000 instructie
binnen de NRB kunnen verzorgen.
In oktober zijn de eerste Nijmeegse Lifeguards op examen in Culemborg
gegaan. Zij zijn allen geslaagd voor Lifeguard Open Water: Joep
Verhoeven, Aswin Bouwmans en Sjors Lamers.
Johan van Heumen is geslaagd voor Lifeguard Open Water, specialisatie:
Schipper.
In december zijn de cursussen Lifeguard en Vaarbewijs van start gegaan
binnen de NRB.

Voorzitter/bestuurslid
Lid / Webmaster
Lid / Webmaster
Lid
Lid
Lid
Lid
Nieuwsbrief

De Activiteiten die we afgelopen jaar hebben georganiseerd voor onze
leden:





“Onderhoud boten”
De Thinn Silver heeft het jaarlijkse onderhoud gehad.
Bij de NMG-129 zijn de doften vervangen en deze is geschilderd.



“NL-Doet”
Voor NL-doet waren er geen aanmeldingen van extra vrijwilligers.
Daarom hebben we op de dag zelf geholpen in het clubhuis en hebben de
CVR leden door het jaar heen de noodzakelijkste klussen zelf uitgevoerd.



“Water Sport Nijmegen (WSN)”
De afvaardiging van de CVR is overgenomen door de ECC.
Men is druk bezig voor de opening van de Nevengeul begin 2016.
Verder zijn er enkele vergaderingen bezocht hoe het verder staat met de
nevengeul en onze plek daar. Voorlopig staat het Bastion gepland als
nieuw onderkomen voor de watersportverenigingen.
De NRB kan alleen meedoen als de gemeente (een deel van) de kosten
op zich neemt.
De gemeente heeft tot nu toe nog niet gereageerd op de
aanbiedingsnota, aangeboden in 2014.

Nieuwjaarsborrel in het clubhuis.
Jeugdavond in de zwembaden
Dit jaar is gekozen voor het thema “ redder voor een avond” dit
thema is bewust gekozen om onze leden een voorproefje te
geven wat onze vereniging nog meer te bieden heeft behalve
zwem A-B-C. Deze avond was een waar succes.
Kaderavond
Dit jaar stond onze kaderavond in het thema van Duitse
gezelligheid waarbij wij als vereniging ons kader wilde
bedanken voor de gedane inzet van afgelopen jaar.
Autopuzzeltocht
De autopuzzeltocht wordt om het jaar gehouden in afwisseling
met de Familie activiteit. Dit jaar was het een combinatietocht
van rijden, puzzelen en spelletjes. De opkomst was wat aan de
magere kant maar dat mocht de pret niet drukken.
Sinterklaas
Ook dit jaar hebben Sinterklaas en zijn pieten pepernoten
gebracht naar onze zwembaden en is wederom goed
ontvangen door de kinderen.

Naast de gebruikelijke activiteiten hebben we dit jaar deelgenomen aan
diverse braderieën/infomarkten o.a. Dit is Dukenburg, Dag van Lindenholt
en Kleurrijk Hatert. Hiermee hebben we getracht om de
naamsbekendheid van onze vereniging verder te vergroten.
Het beheer van onze Facebookpagina welke vorig jaar is opgestart is
verder uitgebreid, we hebben getracht onze volgers meer te laten zien in,
wie we zijn en wat we doen.
Daarnaast zijn er diverse werkgroepen opgericht welke hebben gekeken
naar Publicatie regionale bladen, Website, Facebook, Hiervan zullen
binnenkort de eerste resultaten van gepresenteerd gaan worden.

“Regionale Voorziening Reddingsbrigades (RVR)”
Op 23 september 2015 hebben Reddingsbrigade Nederland en Veiligheid
Regio Gelderland-Zuid (VRGZ) een dienstverleningsovereenkomst
getekend: ‘Gelieerd gebruik C2000 door de Regionale Voorziening
Reddingsbrigade Gelderland-Zuid’. Hierin staan alle afspraken over
bijvoorbeeld de samenwerking, opleiding en het gebruik van de
apparatuur.
Hieraan verbonden is ook een actieve inzet, de commissieleden van de
CVR (coördinator) hebben sindsdien een pager en kunnen via de pager
worden opgeroepen bij calamiteiten. Bij een (water)ongeval waarbij de
brandweer assistentie van de NRB nodigt heeft wordt de coördinator
opgepiept. Na overleg wordt besloten of de alarmploeg verder wordt
gealarmeerd.

Al met al is er weer een hoop gedaan, maar is er ook nog veel te doen.
Heeft u een idee waarmee u onze vereniging verder mee op de kaart kunt
zetten, neem dan contact op met ecc@nijmeegserddingsbrigade.nl
De Evenementen en Communicatie Commissie
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CLUBHUIS COMMISSIE

STICHTING DE KAAIMAN-REDDINGSBRIGADE

Jaarverslag Clubhuis Commissie 2015.
Met behulp van onze barmedewerkers is het weer gelukt om ervoor te
zorgen dat het clubhuis het afgelopen jaar op de woensdag avond het
trefpunt is voor een trouwe groep leden van de NRB.

Duikteam De Kaaiman en de Nijmeegse Reddingsbrigade hebben ten
behoeve van het beheer van het tweelingclubhuis van beide
verenigingen, een stichting opgericht. Doordat het onroerend goed en
andere ‘kostbaarheden’ zijn ondergebracht in de Stichting De KaaimanReddingsbrigade (hierna: Stichting) zijn beide verenigingen minder
kwetsbaar bij aansprakelijkheidsstellingen.

In maart heeft de vereniging deelgenomen aan de landelijke
vrijwilligersactie NL-Doet.
Met onze leden heeft de tuin een grote onderhoudsbeurt gekregen en zijn
er binnen het clubhuis diverse klussen uitgevoerd. Het viel niet mee om
de tuin daarna op orde te houden omdat het slecht lukt een vrijwilliger
hiervoor de vinden.
De Clubhuiscommissie is daarom ook nog op zoek naar vrijwilligers die
groene handen hebben, mocht U zich geroepen voelen, dan horen wij dit
graag.
In 2014 hebben we besloten dat er een aantal keer per jaar groot
onderhoud moet gebeuren. Samen met een aantal kaderleden is dit in
2015 opgepakt, en zo is er al enorm veel opgeruimd, schoongehouden en
gerepareerd. Dit gaan we ook zo voortzetten in 2016.

Doelstelling van de Stichting is het naleven van ‘de akte, houdende
afstand en vestiging van opstalrecht’. De Stichting is dus eigenaar van het
clubhuis en heeft concessie van de gemeente gekregen voor het onder
de afgegeven voorwaarden in bruikleen hebben van de grond waarop het
tweelingclubhuis en het parkeerterrein staat. In uitvoerende zin is de
stichting verantwoordelijk voor:
•
het toezicht op en het regelen van het groot technisch
onderhoud aan de beide clubhuizen,
•
de verzekering van de clubhuizen,
•
het onderhouden van de relaties tussen beide
verenigingsbesturen en met zijn externe partijen.

In september 2015 hebben we in samenwerking met de Kaaimannen een
promotie toren in de tuin geplaatst voor een periode van een maand, met
daarin een tweetal promotie banners.
Aangezien de reacties erg positief waren, zal ook in 2016 deze promotie
toren geplaatst gaan worden.
In december is er gestart met de voorbereiding om ons sanitair op te
knappen.
De uitvoering hiervan staat in 2016 in de planning.
Ook hebben we deze maand de luidsprekers vervangen in ons clubhuis,
mede doordat er defecten waren aan de oude luidsprekers.
De samenstelling van de Clubhuis Commissie, heeft in 2015 wat
wijzigingen ondergaan.
Zo is Tim van Schie begin van het jaar onze commissie komen
versterken, en heeft hij in december aangegeven ons weer te verlaten om
de TC commissie te gaan versterken.
Wij bedanken hem nogmaals voor zijn inzet binnen de
Clubhuiscommissie.

De Stichting werkt voor de verenigingen. Het bestuur van de Stichting
wordt gevormd door leden van de verenigingen die namens de beide
verenigingsbesturen zitting nemen. Het stichtingsbestuur bestond in het
jaar 2015 uit de volgende personen:
•
Mark Elbers (voorzitter - Kaaiman),
•
Mike Kuijpers (vice voorzitter - Kaaiman),
•
David Campbell (secretaris - Reddingsbrigade),
•
Erik Vermaat (penningmeester - Reddingsbrigade),
•
Herman van Baardewijk (lid - Reddingsbrigade),
•
Kevin van de Wal (lid - Kaaiman).
Middels dit jaarverslag en bijbehorende financiële jaarstukken – welke
worden opgesteld door een boekhouder – wordt jaarlijks aan de beide
verenigingsbesturen verantwoording afgelegd.
In het jaar 2015 heeft het stichtingsbestuur drie maal vergaderd.
Onderstaande activiteiten en besluiten zijn in 2015 van belang geweest:
•
Contact onderhouden met de directie van het Pro College
welke een nieuwe school heeft laten bouwen achter ons
clubhuis.
•
Contacten onderhouden met de gemeente Nijmegen inzake de
verlenging van het opstalrecht. Bij schriftelijke toezegging door
de verantwoordelijk ambtenaar is de termijn met 30 jaar
verlengd.
•
Voorbereidingen getroffen voor het overzetten van alle
telecomcontracten van De Kaaiman en de NRB naar de
Stichting. Dit leidt tot een maandelijkse kostenbesparing van
ongeveer 50 euro en een betere dienstverlening.
•
Offertes opgevraagd bij een drietal schilders(bedrijven) ten
behoeve van het groot onderhoud aan de kozijnen. Aan één
van hen wordt de totale opdracht gegund. De werkzaamheden
zullen naar verwachting in 2016 worden uitgevoerd.

Eind 2015 ziet de samenstelling van de Clubhuis Commissie er als volgt
uit: Joris Schenk (voorzitter), Ton Lamers, Sabine Eijkelhoff, Henk Kooi,
Theo Heuzen, Trudi Ham.
De Clubhuis Commissie

Geachte leden,
U kunt uw vragen, commentaar of suggesties vooraf de
vergadering mailen naar:

FINANCIEEL OVERZICHT STICHTING 2015

db@nijmeegsereddingsbrigade.nl
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