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1. Algemeen
Het doel van dit huishoudelijk reglement is duidelijkheid te scheppen aan de leden van de IJRB welk
beleid, procedures en regels er gelden.
De IJRB is aangesloten bij de Reddingsbrigade Nederland (RN).

De naam van de vereniging is IJmuider Reddingsbrigade, hierna te noemen IJRB.
Opgericht bij notariële akte van 10 maart 1933 en statutair gevestigd te Velsen.

De meest recente versie van de statuten prevaleert te allen tijd boven het huishoudelijke reglement.
Het huishoudelijke reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente
versie van de statuten.
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar.

Waar wordt gesproken over leden, personen of functionarissen, wordt er bij de mannelijke
aanduiding mede de vrouwelijke aanduiding bedoeld.

Waar in dit reglement wordt gesproken van algemene ledenvergadering, wordt daaronder tevens
verstaan een buitengewone algemene ledenvergadering.
2. Leden
Een ieder die toe wil treden tot de vereniging meldt zich aan bij de secretaris.

Deze aanmelding geschiedt middels het (digitale) inschrijfformulier van de vereniging.

Aanmeldingen voor de zwemlessen worden geplaatst op de wachtlijst voor de zwemlessen,
oproepen van nieuwe leden vallen onder de verantwoording van de Commissie Zwembad.

Aanmeldingen voor deelname aan de uitvoering van de strandbewaking worden uitgenodigd voor
een intakegesprek door een afgevaardigde van de Commissie Strand en Commissie Opleidingen, deze
bepalen of men wordt toegelaten tot de strandploeg.
Lid is men als men het contributiebedrag van het bedoelde verenigingsjaar heeft voldaan.

Deelname aan de zwemlessen en examens is pas mogelijk nadat men de zwembadbijdrage en
examengeld van het bedoelde verenigingsjaar heeft voldaan.

Elk lid van de IJRB dient zich aan alle regels uit het Burgerlijk Wetboek te houden, daarnaast gelden
de regels van de statuten en uit dit huishoudelijk reglement.
Alle leden van de IJRB erkennen door het lidmaatschap kennis te hebben genomen van de statuten
en het huishoudelijk reglement en onderwerpen zich daaraan.

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 bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen, geboortedata en andere voor de
vereniging relevante gegevens van de (ere)leden en begunstigers zijn opgenomen.
d.d. 22 maart 2016
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Niemand der leden kan uit hoofde van zijn lidmaatschap verplicht worden zijn eigen leven, of dat van
anderen in de waagschaal te stellen.
3. Bestuur
Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden, de voorzitter, secretaris en penningmeester worden in
functie gekozen. De overige functies binnen het bestuur worden door het bestuur zelf aangewezen.
Het bestuur kan worden aangevuld met adviseurs om het werk van de bestuursleden te
ondersteunen.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door commissies, werkgroepen of externe deskundigen.

Het bestuur beoordeelt en accordeert de door de verschillende commissies ingediende plannen,
voorstellen en/of protocollen.

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet
voorzien.
3.1
Voorzitter
De voorzitter wordt door de ledenvergadering in functie benoemd.

De voorzitter geeft leiding aan het bestuur en houdt met het bestuur een wakend oog op de
algemene belangen van de vereniging.

Hij bepaalt de data en de plaats van de vergaderingen en ondertekent samen met de notulist de
notulen, zodra deze door de vergadering zijn vastgesteld.

Hij leidt de vergaderingen. Hij heeft de bevoegdheid de beraadslagingen over een aan de orde zijnd
onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders besluit. Hij is voorts bevoegd tot het nemen van
alle maatregelen die hij in het belang acht van de goede orde tijdens de vergadering.
Hij kan verlangen dat de uitgaande stukken hem vooraf worden getoond.

Hij tekent met de daartoe bevoegde functionarissen alle uitgaande stukken die daarvoor formeel of
naar zijn mening in aanmerking komen.
Hij heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle door de vereniging ingestelde
commissies en werkgroepen bij te wonen en heeft daar een raadgevende stem.
3.2
Secretaris
De secretaris wordt door de ledenvergadering in functie benoemd.

De secretaris is in het algemeen belast met de administratie en de correspondentie van de
vereniging.

Hij bewaart en beheert het archief van de vereniging, inclusief de eventueel afgesloten contracten en
overeenkomsten van de vereniging.
Hij verzamelt de kopieën van alle stukken betreffende afdelingen en commissies, ordent en bewaart
deze op voegzame wijze.
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Hij draagt zorg voor het notuleren van de vergaderingen.

Hij maakt vooraf aan het verenigingsjaar een jaarcyclus, en laat deze toekomen aan de
desbetreffende commissies en personen.

Aan het eind van elk verenigingsjaar stelt hij een verslag samen van de activiteiten van de vereniging
in het afgelopen jaar, dit verslag wordt uitgebracht op de jaarvergadering.
Hij heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle door de vereniging ingestelde
commissies en werkgroepen bij te wonen en heeft daar een raadgevende stem
3.3
Penningmeester
De penningmeester wordt door de ledenvergadering in functie benoemd.

De penningmeester is speciaal belast met het financiële beheer en draagt ervoor zorg dat te allen
tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
Hij draagt verantwoording voor de inning van de contributies en alle overige vorderingen van de
vereniging.

Hij sluit de boeken op het eind van elk boekjaar af en stelt een staat van baten en lasten over het
afgelopen boekjaar op.
Indien de voorzitter dit verzoekt maakt, hij een tussenstand van alle baten en lasten op voor de
bestuursvergadering.

Hij legt op de algemene vergadering verantwoording af over het gevoerde financiële beleid van het
afgelopen boekjaar.
Decharge over het afgelopen (boek)jaar wordt door de algemene vergadering na advies van de
kascontrole commissie, verleend aan de penningmeester.

Hij stelt een begroting op die is gebaseerd op de ingediende begrotingen van de betreffende
commissies en laat deze voorlopig goedkeuren door het bestuur. De begroting moet daarna door de
algemene vergadering worden vastgesteld.
Hij heeft het recht de vergaderingen en bijeenkomsten van alle door de vereniging ingestelde
commissies en werkgroepen bij te wonen en heeft daar een raadgevende stem
4
Vertrouwenspersoon
De vereniging kent een of meerdere vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersoon of –personen worden gevraagd, aangesteld en ontslagen door het bestuur.
Het bestuur informeert de leden over nieuwe vertrouwenspersonen door middel van publicatie op
de website en/of in andere publicaties van de vereniging.
De meest actuele versie van het beleidsplan tegen Seksuele intimidatie van Reddingsbrigade
Nederland is van toepassing .
d.d. 22 maart 2016
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5
Pestprotocol
De IJmuider Reddingsbrigade wil een veilige vereniging voor elk 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.
De laatste versie van het Pestprotocol van Reddingsbrigade Nederland is van toepassing.

6
Klachtenprocedure
De laatste versie van het Klachtenreglement van Reddingsbrigade Nederland is van toepassing.
7
Commissie (algemene doelstelling)
De door het bestuur benoemde commissies hebben als taken:








Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur ten aanzien van het vastgestelde
beleid en meer speciaal met betrekking tot de opgedragen taak van de commissie.
Het houden van commissievergaderingen zoveel als noodzakelijk of gewenst is.
Waar nodig samenwerking met andere commissies, waarbij het algemeen belang van de IJRB
niet uit het oog verloren moet worden.
De door het bestuur aangetrokken adviseurs en/of ingestelde commissieleden zijn te allen
tijde zowel schriftelijk als mondeling verantwoording verschuldigd aan het bestuur.
Het bestuur kan de door haar aangestelde / aangetrokken adviseurs en/of ingestelde
commissieleden al of niet budgetruimte toekennen.
Toetreding tot de commissies gebeurt op verzoek van het bestuur of na schriftelijke
aanmelding aan en goedkeuring door het bestuur.
Het uitvoeren van alle overige operationele taken die door het bestuur bij de betreffende
adviseurs en/of commissie neergelegd zijn.

7.1
Zwembad
Het bestuur benoemt uit haar midden een bestuurslid (of adviseur van het bestuur) die belast is met
de organisatie van de zwemlessen.
Het bestuurslid (of adviseur van het bestuur) wordt voor zijn werkzaamheden bijgestaan door een
commissie.
De taken van de commissie zijn:











Het oproepen van nieuwe leden voor de zwemlessen
Het beheer van de wachtlijst
Het voorbereiden en het leiden van de elementaire zwemlessen
Het verzorgen van de opleiding voor de elementaire zwemlessen
Het voorbereiden en het leiden van de opleidingen tot het zwemmend redden
Het verzorgen van de (praktijk en theorie) opleiding voor zwemmend redden
Het voorbereiden en aanvragen van examens
Aansturen van aspirant instructeurs, instructeurs en coördinatoren
Voorstel doen tot benoemen van aspirant instructeurs, instructeurs en coördinatoren
Alle overige commissiegerichte activiteiten

d.d. 22 maart 2016

6

Versie: 1.2

Huishoudelijk Reglement IJmuider Reddingsbrigade


Het bestuur kan aan de leden, die deelnemen aan de uitvoering van de instructie van de
zwemlessen, het dragen van bepaalde kleding verplicht stellen.

Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden alle door de brigade in bruikleen verstrekte
goederen binnen twee weken na beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd bij één van de
bestuursleden.

7.2
Strand
Het bestuur benoemt uit haar midden een bestuurslid (of adviseur van het bestuur) die belast is met
de organisatie van de strandbewaking.
Het bestuurslid (of adviseur van het bestuur) wordt voor zijn werkzaamheden bijgestaan door een
commissie.
De taken van de commissie zijn:











Het organiseren van de bewaking en hulpverleningen op het IJmuiderstrand en het strand
van Velsen-Noord.
Opstellen strandwachtrooster voor het zomer- en winter seizoen
Aansturen van aspirant strandwachten, strandwachten en teamleiders
Voorstel van bevoegdheden van de aspirant strandwachten, strandwachten en teamleiders
Het bijhouden en verwerken van bewakingsuren, openingstijden posten en
hulpverleningscijfers.
Beheer toegang tot de post de Waecker.
Beheer van de alarmontvangers.
Alle overige bewakings- en beveiligingstaken.
Voorstellen voor aanschaf van (nieuw) materiaal.
Alle overige commissiegerichte activiteiten

Het bestuur kan aan de leden die deelnemen aan de uitvoering van de strandbewaking en/of
evenement het dragen van, de door de brigade beschikbaar gestelde, (beschermende) kleding,
veiligheidsmiddelen en/of veiligheidskleding verplicht stellen.
Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden alle door de brigade in bruikleen verstrekte
goederen binnen twee weken na beëindiging van het lidmaatschap ingeleverd bij een van de
bestuursleden.
De laatste versie van het Handboek strandwacht is van toepassing.

7.3
Materiaal
Het bestuur benoemt uit haar midden een bestuurslid (of adviseur van het bestuur) die belast is met
de organisatie van het onderhoud en uitbrengen van advies voor aanschaf van (nieuw) materiaal.
Het bestuurslid (of adviseur van het bestuur) wordt voor zijn werkzaamheden bijgestaan door een
commissie.
De taken van de commissie zijn:


Het beheren van alle goederen in gebruik en/of in het bezit van de IJRB.
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Het inzetbaar houden van al het varend en rollend materieel in gebruik bij de IJRB.
Het plegen van periodiek en preventief onderhoud aan al het materieel in gebruik bij de IJRB
Het verhelpen van storingen aan al het materiaal van de IJRB.
Onderzoeken, vergelijken en adviseren bij vervanging van het huidige materieel conform
afschrijving.
Rollend en varend materieel seizoen gereed maken voor aanvang van het zomer seizoen.
Rollend en varend materieel seizoen gereed maken voor aanvang van het winter seizoen.
Zorg dragen voor een tijdige (her)keuring van overlevingspakken, redvesten en overig
materiaal welke gekeurd dienen te zijn.
Alle overige onderhoudsgerichte activiteiten binnen het daartoe vastgestelde budget
Het uitvoeren en begeleiden van reparaties na goedkeuring van het bestuur.
Voorstellen voor aanschaf van (nieuw) materiaal.
Begeleiden van aanschaf van (nieuw) materiaal, na goedkeuring van het bestuur.
Alle overige commissiegerichte activiteiten

7.4
Opleidingen
Het bestuur benoemt uit haar midden een bestuurslid (of adviseur van het bestuur) die belast is met
de organisatie van de opleidingen.
Het bestuurslid (of adviseur van het bestuur) wordt voor zijn werkzaamheden bijgestaan door een
commissie.
De taken van de commissie zijn:




Het opstellen en beheren van een opleidingsmeerjarenplan
Alle overige opleidingsgerichte taken
Alle overige commissiegerichte activiteiten

De meest actuele versie van het Opleidingsmeerjarenplan is van toepassing.

7.5
Binding & Jeugd
Het bestuur benoemt uit haar midden een bestuurslid (of adviseur van het bestuur) die belast is met
de organisatie van de binding en jeugd commissie.
Het bestuurslid (of adviseur van het bestuur) wordt voor zijn werkzaamheden bijgestaan door een
commissie.
De taken van de commissie zijn:





Het opstellen en beheren van een jeugdbeleidsplan
Het organiseren van activiteiten die de binding tussen de leden kunnen bevorderen
Het organiseren van activiteiten die de jeugdleden enthousiast maken voor de IJRB
Alle overige commissiegerichte activiteiten

De meest actuele versie van het Jeugd beleidsplan is van toepassing.
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7.6
Communicatie & Media
Het bestuur benoemt uit haar midden een bestuurslid (of adviseur van het bestuur) die belast is met
de organisatie van de communicatie.
Het bestuurslid (of adviseur van het bestuur) wordt voor zijn werkzaamheden bijgestaan door een
commissie.
De taken van de commissie zijn:




Het opstellen en beheren van het mediabeleidsplan
Alle overige taken om de vereniging positief in de media onder de aandacht te brengen.
Alle overige commissiegerichte activiteiten

De meest actuele versie van het Mediabeleidsplan is van toepassing
De meest actuele versie van het IJRB huisstijl is van toepassing

8
Ereleden en leden van Verdiensten
Ereleden zijn zij, die zeer uitzonderlijke verdiensten aan de brigade hebben bewezen en aan wie het
erelidmaatschap is verleend. Er dienen door het bestuur ten aanzien hier van zeer strenge normen
gesteld te worden.

Voordracht geschiedt door het bestuur aan de algemene vergadering die het erelid benoemt bij
besluit van tenminste een meerderheid van twee derde deel van het aantal uitgebrachte stemmen in
een algemene ledenvergadering.
Leden van verdienste zijn zij, die uitzonderlijke verdiensten aan de brigade hebben bewezen en aan
wie het lidmaatschap van verdienste is verleend. Er dienen door het bestuur ten aanzien hiervan
strenge normen gesteld te worden.
Leden van verdienste worden benoemd door het bestuur.

8.1
Onderscheiding in Brons en Zilver
Een onderscheiding in brons voor diegene die zich langer dan 10 jaar voor de IJRB verdienstelijk
heeft gemaakt .
Leden dienen minimaal 10 jaar actief zijn als instructeur, strandwacht of lid van een commissie.

De onderscheiden leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden, en zijn niet
vrijgesteld van contributiebetaling.
Onderscheidingen in brons worden uitgereikt door het bestuur.

Een onderscheiding in zilver voor diegene die zich langer dan 20 jaar voor de IJRB verdienstelijk heeft
gemaakt .
Leden dienen minimaal 20 jaar actief zijn als instructeur, strandwacht of lid van een commissie.
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De onderscheiden leden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de gewone leden en zijn niet
vrijgesteld van contributiebetaling.
Onderscheidingen in zilver worden uitgereikt door het bestuur.

9
Vervallen verklaring en/of schorsing
Vervallenverklaring van het lidmaatschap, alsmede schorsing, kan door het bestuur worden
uitgesproken tot aan de eerstvolgende algemene vergadering ter zake van:







Het schaden van belangen van de IJRB
Het verstrekken van valse opgaven of inlichtingen.
Bij gebleken verdenking (seksueel) misbruik van leden of niet-leden tijdens de uitvoering van
werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de IJRB.
Bij gebruik van verdovende middelen en/of alcohol tijdens de uitvoering van
werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de IJRB.
Bij gebleken en bewezen diefstal van goederen van de IJRB en/of haar leden.
Wangedrag; onder wangedrag wordt o.a. verstaan: het zonder gegronde redenen weigeren
of onthouden van medewerking aan de IJRB of aan enig persoon bij de vervulling van een
functie, moedwillig of lijdelijk verzet tegen die personen of de IJRB, alsmede het door woord
of geschrift ondermijnen van het gezag.

10
Verklaring Omtrent Gedrag
Voor alle actieve leden binnen de vereniging geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een
Verklaring Omtrent Gedrag, dit geldt voor alle actieve leden tijdens de uitvoering van
werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de IJRB.

Het bestuur is gerechtigd om op ieder moment aan een lid te vragen een recent VOG (maximaal 3
maanden oud) te overleggen.

Voordat een nieuwe functie binnen de brigade vervuld kan worden dient een recent VOG (maximaal
3 maanden oud) te worden overlegd.

11
Verzekeringen
De IJRB heeft diverse verzekeringspolissen afgesloten. Hieronder volgt een korte uiteenzetting van de
verzekeringen die de IJRB heeft. Tevens zal in het kort worden weergegeven waarvoor deze
verzekering dient en in welke gevallen een uitkering zal volgen.
Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven en Beroepen. (AVB)

Deze verzekering is bedoeld om uit te keren indien bedrijven of personen vinden dat ze door
toedoen van de IJRB zijn benadeeld en de IJRB daar ook daadwerkelijk aansprakelijk voor stellen
(deze verzekering is te vergelijken met de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering WA, die iedereen
heeft).

d.d. 22 maart 2016
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Inboedelverzekering

Dit is de verzekering van de inboedel van de IJRB tegen brand, inbraak en diefstal. De strandpost en
de PEN zelf zijn eigendom van de Gemeente Velsen. De opstalverzekering van de gebouwen loopt
via de Gemeente Velsen.
Rechtsbijstand verzekering

Deze is bedoeld voor (bestuurs-) Leden die door toedoen van activiteiten, behorende bij de IJRB,
bijstand nodig hebben.
Bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering

Bestuursleden van een vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk voor hun beleid en daden. Indien dit
onverhoopt leidt tot claims van derden kan de geleden schade hier verhaald worden.
Ledenverzekering

Deze verzekering keert een bedrag uit in het geval dat leden tijdens de activiteiten van de IJRB
blijvend invalide raken of komen te overlijden. Let op: de ziektekosten volgende uit een ongeval
worden altijd eerst gedekt door de eigen ziektekostenverzekering.
Voertuigen verzekering

De terreinwagen is WA Casco (“All-Risk”) verzekerd voor schade bij ongevallen.
Inzittende verzekering

Een extra Inzittende verzekering is afgesloten in de gevallen dat de ‘normale’ WA Casco verzekering
niet uitkeert.
Motorvoertuigen met beperkte snelheid verzekering

De mule heeft een eigen ‘Landbouwvoertuigen’ verzekering voor de wettelijke aansprakelijkheid
(WA).
Boten en Motoren verzekering

De beschadiging en diefstal van boten en motoren is verzekerd via de Reddingsbrigades Nederland.
Verbindingsapparatuur

De beschadiging en diefstal van Radioapparatuur is verzekerd via de Reddingsbrigades Nederland.

12
Aansprakelijkheid
Door toetreding tot de vereniging aanvaarden de leden, met in inachtneming van de bepalingen als
vermeld in de statuten, reglementen en besluiten van zowel de vereniging als Reddingsbrigade
Nederland, de gevolgen van hun daden, ondernomen in het belang van anderen.
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Ieder der leden en of aspirant-leden c.q. wettelijk vertegenwoordiger der minderjarige leden is
aansprakelijk voor de door hem of haar of de door hem geïntroduceerde persoon, aangerichte
schade aan de eigendommen van de vereniging of aan de vereniging ter beschikking gestelde zaken,
welke is veroorzaakt door verwijtbare nalatigheid, moedwillige vernieling of ongeoorloofd gebruik.
13
Wijziging Huishoudelijk Reglement
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement behoeven tenminste een meerderheid van twee derde
deel van het aantal uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering.

Voorstellen voor wijziging moeten tenminste veertien dagen voor de dag van de algemene
ledenvergadering, waarin de wijzigingen voorgesteld gaan worden, ter kennis worden gebracht aan
de leden.
Eventuele schrijffouten in het Huishoudelijk Reglement, alsmede nummering van artikelen en
incorrecte zinnen, hoeven niet in stemming te worden gebracht op de algemene ledenvergadering.
Het bestuur is gerechtigd deze schrijffouten te wijzigen in een bestuursvergadering. Eventuele
wijzigingen zoals hiervoor beschreven, worden ter kennisname kenbaar gemaakt op de volgende
algemene ledenvergadering.
Het Huishoudelijk Reglement mag nimmer in strijd zijn met de Statuten van de vereniging.

14
Slotbepalingen
Dit reglement treedt in werking direct na vaststelling en goedkeuring in de Algemene Vergadering.
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de Buitengewone Algemene
Vergadering van de IJmuider Reddingbrigade gehouden op 21 april 2015
Versie

Datum

Reden

Vastgesteld

1.1

16 juni 2015

Spel- en taalfouten
verwijderd
Artikel aansprakelijkheid
toegevoegd

Bestuursvergadering

1.0
1.2

21 april 2015
22 maart 2016

d.d. 22 maart 2016

Definitief
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Buitengewone Algemene Ledenvergadering
Algemene Ledenvergadering

Versie: 1.2

