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Artikel 1: De organisatie  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de vereniging IJmuider Reddingsbrigade, hierna te noemen IJRB, gevestigd te IJmuiden, gemeente Velsen aan de Kennemerboulevard no. 480, postcode 1976 EL, postadres: postbus 250, 1970 AG  IJmuiden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40595061, in het kader van de door de IJRB gegeven zwemlessen, en het lid en/of diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s).  Artikel 2: Doelstellingen IJRB  2.1 Eén van de belangrijkste taken van de IJRB is het voorkomen van verdrinkingsongevallen en de verdrinkingsdood. Eén van de activiteiten die de IJRB  organiseert om dit te bereiken is het leren zwemmen alsmede het leren reddend zwemmen aan de leden.   Artikel 3: Opleidingen  3.1 De IJRB is een erkend opleidings- en exameninstituut voor nationale zwemdiploma’s. Deze erkenning wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden/NRZ.   Er wordt opgeleid voor het ABC diploma. Tevens leidt de IJRB de leden op voor diverse zwemdiploma’s van Reddingsbrigade Nederland   Artikel 4: Inschrijving en lidmaatschap  4.1 Inschrijving van het lid kan op de volgende manieren: - via het digitale inschrijfformulier op de website www.ijrb.nl  - via een bij de IJRB op te vragen papieren inschrijfformulier  4.2 Minderjarige leden dienen te worden ingeschreven door zijn/haar ouders/wettelijk  vertegenwoordiger(s).  4.3 De gegevens van het lid dienen compleet en naar waarheid te worden ingevuld.  4.4 Ingeschreven leden dienen na een daartoe gedaan verzoek van de IJRB aan de IJRB een recente pasfoto te overhandigen, zodat het lid een zwempas van de IJRB kan ontvangen.  Deze zwempas dient vóór aanvang van de zwemlessen – bij binnenkomst in het zwembad – aan de daartoe bevoegde zwembadcoördinator te worden getoond.  4.5 Door inschrijving verklaart het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.  4.6 Gemiste zwemlessen kunnen niet worden ingehaald.  4.7 Bij langdurige ziekte van het lid zal de IJRB, in overleg met het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) naar een gepaste oplossing zoeken, één en ander op voorwaarde dat er een doktersverklaring wordt overgelegd.  4.8 Het lidmaatschap is per kalenderjaar en geldt voor onbepaalde tijd. Opzeggen moet vóór 1 december voor het volgend verenigingsjaar en kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.   4.9 Bij tussentijds opzeggen wordt er geen contributie, examengeld en zwembadbijdrage terug gestort. Men betaalt voor een geheel kalenderjaar.  
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4.10  Er kan met zwemmen worden gestart vanaf een leeftijd van 5 jaar, maar inschrijving mag al voor het vijfde jaar plaatsvinden.  4.11 De IJRB kan niet garanderen dat – in verband met een wachtlijst – het nieuwe lid na inschrijving direct wordt opgeroepen voor zwemles.  4.12 Zodra er plaats is voor een nieuw lid om aan de zwemlessen deel te nemen zal de IJRB het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) hiervan tijdig op de hoogte stellen.   Artikel 5: Contributie  5.1 De prijzen voor de zwemlessen bij de IJRB bestaan uit contributie, examengeld en zwembadbijdrage.  5.2 De prijzen worden jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.  5.3 Inning van de contributie, examengeld en zwembadbijdrage vindt plaats door een door het lid/ouder/verzorger van het lid afgegeven automatische incasso.  5.4 De contributie, examengeld en zwembadbijdrage zullen jaarlijks in een door de IJRB te bepalen maand automatisch van de bankrekening van het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) worden afgeschreven.  Wanneer er meer kinderen uit één gezin deelnemen aan de zwemlessen van de IJRB biedt de IJRB de mogelijkheid om de inning van de contributie en de zwembadbijdrage verspreid over meerdere maanden af te schrijven, dat wil zeggen per maand de contributie, examengeld en zwembadbijdrage per kind.  5.5 Het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) draagt er zorg voor dat inning van de contributie, examengeld en zwembadbijdrage middels automatische incasso van de bankrekening mogelijk is.  5.6 Indien automatische incasso van de bankrekening van het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) niet mogelijk is in verband met onvoldoende saldo, zal na twee pogingen tot afschrijven een incassoprocedure worden gestart.  5.7 In het geval van niet betalen is het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s), naast de verschuldigde contributie, examengeld en zwembadbijdrage, wettelijke rente en zo nodig incassokosten verschuldigd.  De berekening van deze wettelijke rente en incassokosten geschiedt conform de wet.  5.8 Bij niet-betaling door het lid c.q. diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) is de IJRB gerechtigd het lid dat bij de IJRB zwemles krijgt, de toegang tot het zwembad te ontzeggen tot het moment waarop de contributie, examengeld en zwembadbijdrage zullen zijn betaald.  Artikel 6: Afzwemmen  6.1 De instructeurs van de IJRB bepalen of het lid in aanmerking komt voor het afzwemmen.  De IJRB laat een lid alleen afzwemmen indien de instructeurs vinden dat het lid aan de gestelde exameneisen voldoet.  Dit geeft echter geen garantie dat het lid het examen ook daadwerkelijk haalt.  6.2 Leden die voor de bondsdiploma’s tot en met de Instructeursopleiding gaan afzwemmen, dienen van te voren een door de KNBRD vereiste gezondheidsverklaring aan de IJRB af te geven.  Indien deze gezondheidsverklaring niet van te voren is afgegeven, kan het lid niet afzwemmen.    
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Artikel 7: Huisregels  7.1 In het zwembad en alle daarbij behorende ruimtes gelden de huisregels van het betreffende zwembad.  Alle zwemmende leden alsmede hun ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) dienen zich aan deze huisregels van het betreffende zwembad te houden en dienen alle door de vrijwilligers van de IJRB en toezichthouders van het betreffende zwembad  te geven aanwijzingen, instructies en voorschriften stipt op te volgen.  7.2 Bij wangedrag is de IJRB bevoegd het lid alsmede diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) de toegang tot het zwembad dan wel de zwemlessen te ontzeggen, waarbij er geen verplichting zijdens de IJRB bestaat om de contributie, examengeld en de zwembadbijdrage aan het lid te restitueren.   Artikel 8: Veiligheid  8.1 Alle zwemlessen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en zorg voor veiligheid voorbereid en gegeven.  8.2 De bij de inschrijving bekend zijnde lichamelijke en/of geestelijke beperkingen en andere gezondheidsrisico’s van/voor het lid dienen bij het inschrijven van het lid te worden vermeld.  De IJRB zal hierover dan vervolgens contact met het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) opnemen.  8.3 Indien er zich in de periode dat het lid bij de IJRB zwemlessen heeft beperkingen van en/of risico’s voor het lid zijn ontstaan dan dient het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) de instructeurs hiervan direct en voorafgaande aan de les te informeren om het instructieteam de gelegenheid te geven een inschatting te maken of het lid aan de desbetreffende les kan deelnemen en indien dat het geval is, om de les zo veilig mogelijk te laten verlopen.   Artikel 9: Overmacht  9.1 De IJRB sluit iedere aansprakelijkheid, restitutie van contributie, examengeld en  zwembadbijdrage en/of enig andere financiële vergoeding uit wanneer de IJRB in een overmachtsituatie komt te verkeren als gevolg van wettelijke maatregelen of anderszins, waardoor de IJRB niet in de gelegenheid is om de zwemlessen te kunnen geven.  9.2 De IJRB zal in een situatie als omschreven in punt 9.1 het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) hiervan direct informeren op een manier die de IJRB op dat moment wenselijk acht.   Artikel 10: Overmachtsituatie in geval van een calamiteit  10.1 De doelstelling van de IJRB is het voorkomen van verdrinkingsongevallen en de verdrinkingsdood.   Het kan voorkomen dat op enig moment een calamiteit plaatsvindt waarbij de vrijwilligers van de IJRB direct in actie moeten komen.  10.2 De IJRB is op zo’n moment gerechtigd de geplande zwemlessen te annuleren dan wel de zwemlessen die op dat moment gegeven worden af te breken, zonder dat daarbij recht op restitutie van de contributie, examengeld en zwembadbijdrage ontstaat.  De IJRB zorgt er in zo’n situatie voor dat de veiligheid van de leden die op dat moment in het zwembad aanwezig zijn wordt gewaarborgd en zorgt ervoor dat ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) op dat moment worden gebeld om hun kind op te halen.  Voor het geval de zwemlessen nog niet begonnen zijn, en deze in geval van een calamiteit moeten worden geannuleerd, zal de IJRB het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) informeren op een manier die de IJRB op dat moment wenselijk acht. 
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 Artikel 11: Wijziging lestijden  11.1 De IJRB behoudt zich het recht voor om tussentijds wijzigingen aan te brengen in de planning van de zwemlessen, zwemlesdagen en zwemtijden.  11.2 De IJRB zal zich inspannen deze situatie tot een minimum te beperken en het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) in zo’n situatie tijdig op de hoogte stellen op een manier die de IJRB op dat moment wenselijk acht.  11.3 Het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) heeft het recht om in een wijzigingssituatie als bedoeld in punt 11.1 de zwemlessen te annuleren en de IJRB zal vervolgens met het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) in contact treden om een passende oplossing te zoeken ten aanzien van reeds betaalde contributie, examengeld en zwembadbijdrage.  Dit is niet van toepassing wanneer er slechts een minimale wijziging plaatsvindt ten aanzien van de planning van de zwemlessen, zwemlesdagen en zwemtijden.   Artikel 12: Privacy  12.1 Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie ten aanzien van het lid zullen door de IJRB met respect voor de privacy van het lid worden behandeld, tenzij de IJRB krachtens de wet verplicht wordt gesteld deze informatie te delen.  12.2 Tijdens de zwemlessen kunnen er filmopnames gemaakt worden. Deze filmopnames zijn uitsluitend bedoeld in het kader van het opleidingstraject van onze aspirant-zweminstructeurs.  Het lid, dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) kunnen eventuele bezwaren tegen deze filmopnames bij het bestuurslid zwembad kenbaar maken.     Artikel 13: Aansprakelijkheid  13.1 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor zijn/haar persoonlijke eigendommen.  De IJRB is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan of verlies/diefstal van deze persoonlijke eigendommen.  13.2 De IJRB sluit iedere aansprakelijkheid in geval van letsel en/of overlijden van het lid (voor, tijdens of na de zwemlessen) uit, in welke vorm en op welke manier dan ook.   13.3 Voor alle zwemmende leden is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten bij Reddingsbrigade Nederland.  De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij de secretaris van de IJRB.  Artikel 14: Vertrouwenspersoon  14.1 De IJmuider Reddingsbrigade kent één of meerdere vertrouwenspersonen.  Het bestuur van de IJmuider Reddingsbrigade informeert de leden over nieuwe vertrouwenspersonen door middel van publicatie op de website en/of in andere publicaties van de vereniging.  14.2 De meest actuele versie van het beleidsplan tegen seksuele intimidatie van Reddingsbrigade Nederland is van toepassing.      
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 Artikel 15: Pestgedrag 
 15.1 De IJmuider Reddingsbrigade wil een veilige vereniging voor ieder lid zijn. Wij willen onze leden immers zwemvaardigheid bijbrengen en opleiden voor reddend zwemmer. Een goede sfeer en een veilige omgeving zijn daarvoor essentiële randvoorwaarden. Pesten past hier niet bij: het is onacceptabel en vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de vereniging.   Artikel 16: Slotbepalingen   16.1 In geval van geschillen tussen het lid dan wel diens ouders/wettelijk vertegenwoordiger(s) en de IJRB, is in eerste instantie het bestuurslid zwembad en zo nodig de voorzitter van de IJRB de aangewezen persoon om te pogen dit geschil in der minne op te lossen.  16.2 Indien een oplossing van het geschil in der minne niet mogelijk blijkt, kan het geschil worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Reddingsbrigade Nederland/KNBRD (Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen.  Het klachtenreglement van Reddingsbrigade Nederland wordt hierbij van toepassing verklaard. 


