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Toelichting op het organigram:
De leden van de Reddingsbrigade Zwolle (RBZ) vormen de Algemene Vergadering (AV).
De AV benoemt de voorzitter van RBZ in functie. De rest van de bestuursleden worden gekozen en de
bestuursleden verdelen zelf de taken naar de verschillende functies.
De AV benoemt de Financiële Commissie (FC). De FC heeft als taak om namens de leden controle uit
te voeren op het bestuur op de financiën en in het gevoerde beleid.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur (DB). Bij langdurige
afwezigheid van een van de leden van het DB zorgen de rest van de bestuursleden in onderling overleg voor een vervanger.
Vanuit het bestuur kunnen een ledenadministratie en/of badcontrole benoemd worden. Deze
functioneren onder verantwoordelijkheid van de penningmeester. Er is nog een mogelijkheid voor
een Medisch leider en een medische commissie, maar deze is niet ingevuld bij RBZ.
Onder de afdeling Opleidingen functioneert de commissie cursussen.

Voor het seizoen 2016-2017 is de bestuurlijke invulling als volgt:
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
afdeling Opleidingen:
afdeling Preventie & Hulpverlening:
afdeling Promotie:
afdeling Sport & Spel:
algemeen bestuurslid:
algemeen bestuurslid:
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Kitty Duijf-Schottert
Bianca Hekkert
René Pot
Rebekka Strijker
Anneloes Aaij
Paul Duijf
Renate Doeve
Klarieke de Haan
Arnold van Balen

Beloningen bestuursfuncties:
Alle functies, zowel de bestuursleden als (instructie)kaderleden, zijn op vrijwillige basis. Deze leden
krijgen geen vergoeding voor verrichtte diensten die zij voor de reddingsbrigade uitvoeren.
De bestuursleden zijn vrijgesteld van het betalen van de contributie, dit conform het huishoudelijk
reglement, artikel 24 lid 4. De instructiekaderleden zijn vrijgesteld van het betalen van badgeld,
indien zij zelf geen opleiding meer volgen. Deze leden dienen wel ingeschreven te zijn bij Sportlink,
de landelijke ledenadministratie.
Gemaakte onkosten voor de brigade worden op werkelijke basis vergoed, na overleg van de
bewijsstukken zoals nota, aankoopbonnen, kilometerlijsten, et cetera. Men kan afzien van het
verkrijgen van de vergoeding en dit dan schenken aan de reddingsbrigade. Deze schenking is weer
aftrekbaar als gift bij de persoonlijke belastingaangifte.

Personele invulling van de commissies en afdelingen:
De financiële commissie: Gerrit Meijler (1e lid), Albert Jan Pool (2e lid), Harry Vermeulen (reserve lid)
Commissie cursussen: Rebekka Strijker (namens bestuur), Jentje Breeuwsma, Benni Kniest en
Albert Jan Pool.
De afdeling preventie & hulpverlening: Anneloes Aaij(namens bestuur), Harry Vermeulen,
Albert Jan Pool, Gijs Hoskam, Sander Koopman en Stefan Bos.
De afdeling sport en spel: Renate Doeve (namens bestuur) en Joke van Balen
De afdeling promotie: Paul Duijf (namens bestuur), Mark Duijf
De rest van de afdelingen bestaan uit alleen het bestuurslid.

Nadere omschrijving van de bestuurstaken van:
Voorzitter (Kitty Duijf)
Geef leiding aan het bestuur en gezamenlijk met het bestuur leiding aan de vereniging.
Vertegenwoordigd de verenging zo veel mogelijk bij officiële instanties. Springt bij daar waar nodig is.
Secretaris (Bianca Hekkert)
Is belast met de, met name administratieve, ondersteuning van de voorzitter en het bestuur. Hieronder wordt onder andere verstaan: Het organiseren en coördineren van de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten, verwerken van inkomende en uitgaande post en de informatiestroom binnen de vereniging. De secretaris is degene die ervoor zorgt dat alle informatie steeds op
de goede plaats terecht komt. De secretaris is een “spin in het web”.
Penningmeester (René Pot)
De penningmeester draagt zorg voor het financieel beheer van de vereniging, het verwerken van
uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de jaarrekening en het
uitvoeren van financiële transacties. Hij is verantwoordelijk voor de begroting en het financieel
jaarverslag. De penningmeester verleent inzage van de boekhouding aan de leden van het bestuur en
aan de Financiële Commissie. Houdt de actuele ledenlijst bij en geeft mutaties tijdig door aan
afdeling Opleidingen.
Afdeling Opleidingen (Rebekka Strijker)
Verantwoordelijk namens het bestuur voor de afdeling, het organiseren van opleidingen in het bad
en maakt deel uit van de commissie cursussen. De diverse onderdelen van het opleiden van de leden
ten behoeve van het zwemmend redden worden hoofdzakelijk door de commissie cursussen
uitgevoerd. De Afdeling Opleidingen heeft hierin de coördinerende en leidende rol.
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Afdeling Preventie & Hulpverlening (Anneloes Aaij)
Verantwoordelijk namens het bestuur voor de afdeling, het organiseren van bewakingen en hulpverleningen, het verzorgen van de opleidingen varend redden, alle overige afdelingsgerichte activiteiten;
o.a. de het uitbreiden, ontwikkelen en paraat houden van de alarmploeg, beveiliging en bewakingen
van diverse evenementen, externe contacten, beheer en onderhoud van stalling en materiaal.
Afdeling Promotie (Paul Duijf)
Verantwoordelijk namens het bestuur voor de afdeling. Draagt zorg voor interne en externe communicatie, d.m.v. redactie clubblad, beheer social Media (waar onder het optimaliseren van de website,
facebook etc.), stukken op de site zetten, het verzorgen van promotiedagen/demonstraties, het
geven van voorlichting, externe publicaties, beheer promotiematerialen. is aanspreekpunt voor de
pers en heeft een actieve bijdrage bij de afdeling Preventie & Hulpverlening.
Afdeling Sport & Spel (Renate Doeve)
Verantwoordelijk namens het bestuur voor de afdeling. Het voorbereiden en organiseren van de
door de afdeling vast te stellen evenementen en activiteiten voor de leden, zoals; Sint Nicolaas in het
bad; de regio jeugd dag; uitwisselingscontacten met andere (eventueel ook buitenlandse) brigades;
regiowedstrijden; EHAD wedstrijden; marathons; alle overige afdelingsgerichte activiteiten.
Algemeen Bestuurslid (Klarieke de Haan en Arnold van Balen)
Verleent ondersteunende taken ten bate van alle afdelingen. Hierbij kan gedacht worden aan de
specialistische kennisgebieden als van deelnemen aan overlegorganen van de commissie RVR
(regionale voorzieningen reddingsbrigade) en van de commissie Sponsering & werving (fondswerving), contactpersoon ten aanzien van verzekeringen en het ontwikkelen van nieuwe opleidingen.

Belangrijke/ondersteunende commissies
Financiële Commissie
De Financiële Commissie (FC) wordt ieder jaar tijdens de AV benoemd door de leden en heeft tot
taak controle uit te voeren op het bestuur op de financiën en in het gevoerde beleid. De commissie
rapporteert schriftelijk ter zake van haar bevindingen aan de jaarvergadering.
Zo mogelijk formuleert zij een preadvies aan het bestuur.
Tevens kan het bestuur de FC ten allen tijden om advies en ondersteuning vragen.
Commissie Cursussen
De Commissie Cursussen (CC) heeft een heel breed werkterrein. Hierbij de belangrijkste punten;
Het coördineren van de zwemlessen;
Het waarborgen van het opleidingsniveau van de opleidingen met behulp van de exameneisen
gesteld door Reddingsbrigade Nederland (KNBRD).
Daarnaast probeert de CC het (potentieel) instructiekader te stimuleren in het volgen van KNBRD
opleidingen assistent-instructeur en instructeur.
Ook verzorgt de CC gedelegeerd door het bestuur, door het ontbreken van een medisch leider en de
medische commissie, EHBO cursussen en herhalingslessen EHBO.
De CC verzorgt de (zwembad) examens en zorgt voor behoud en beheer van de benodigde
materialen.
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